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صسغ
الساميلا4اللغاتبنِنالعبريلاومكانتهااللغلا

لأنها"،"الساميةباللغاتتسمىكبيرةلغويةأسرةمنفرعهىالعبريةاللغة

بنسامإلىتنسبالتىوالشعوبوالقبائلالاسباطلغةالزمانقديبمفىكانت

هوالتسميةهذهاستخدممنأولوكانْ.f'(i'-15:21التكوين)سفرنوح

علىالماَخذبعضهناكأنمنويالرغم.18871عامشلوتسرالألمانىالعالم

الاستعمالالسائدةالتسميةأصبحتأنهاإلاشاملةغيرلأنهاالتسميهَهذه

أساسأاللغاتبهذهتحدثتالىالشعوبأقامتوقد.اللغاتهذهعلىللدلالة

)فينيقيا(وصيداوصور-)كنعان(فلسطين:آسيامدخلفىالواقعةالبلادفى

)الجزيرةالعربوبلاد-وأشور()بابلالنهرينوأرام-)سوريا(وآرام-

أهلكانواالأنهمالفينيقيينبواسطةالساميةاللغاتإحدىوصلتوقد(.العربية

شمالدمالىالمتوسطالأبيضالبحرجزرفىالواقعةمستعمراتهمإلى(تجارة

شرقإلىالعربيةالجزيرةمنكذلكالساميةاللغاتأحدىووصلت.أفريقيا

(.الحبشة)إلىافريقيا

القديمةالساميةاللغةمنتشعبتالتىالساميةللغاتالشائعوالتقسيم

المراكزعلىيعتمدتقسيمهومجموسكات،إلى(الساميةاللغات)أمالمجهولأ

التالى:النحوعلىاللفاتهذهلانتشارالجغرافية

الشرثيا:الساهيأاللفات!أ(

الرافدين(أرضشمالىفىالساميوناستعملها)التىالأشوريةاللفاتوهى

اللغةمنوأشتقت(الرافدينأرضجنوبفىالساميوناستعملها)التىوالبابلية

.الكتاباتخلالمنإليناآثارهماوصلتالتىالقديمةاللغاتمنوهما،ا!ادية

العمارنة-تلرسائل-حصورابى)قوانينالمسماريةالكناباتتصكهاالىالقديمة

...(.جلجاميشملحمة

-9-
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الشمالية:-الغربيةالساميةاللفات)ب(

المجموعة:هذ.وتضم

منها:تطورتالتى)الكنعانية(القديمةالعبريةاللغة1-

عندالمقدس)الكتابالقديمالعهدلغةفىالمستخدمةالعبريةاللغة)أ(

اليهود(.

المؤابية.اللغة)ب(

فىشاعتالتىالبونيةوهىمنها،تشبعتالتىاللفةممطالفينيقيةاللفة)%(

فىقريبةفترةمنذأثارهاإكتشافتمالتىوالاجوراتيةهافريقيةشمال

سوريا.فىالشمرةرأسحفائر

وأشوربابلإلىهاجرتالتىالعربيةالقبائللغةوهىالقديمةالآراميةاللغة2-

إنقسمتوقدق.م.1412،القرنينبينفيماا!ديينسلطانضعفبعد

الغربية.والاراميةالشرقيةالارامية:إلىالزمنبمرور

الشرقية:الآراميةوتشمل

الرها(5كنيسة)لغةالسريانللمسيحيينالأدبية)اللغةالسريانيةاللغة)أ(

(.اليعقوبيةواللهجة،النسطوريةاللهـجة:همالهجتينإلىإنقسمتوالتى

الميلادى(.السادسإلىالرابعالقرون)بايط.البابلىالتلمودآرامية)ب(

(.الوثنيينالمندعيين)لغةالمندعية)ب(

فتشمل:الغربيةالآراميةأما

والآراميةترجماتهوفىالقديمالعهدكتاباتفىالمستخدمةالارامية)أ(

والمدراشيم(.،الاورشليمى)التلمودالجليلية

السامرية.)ب(

التد!ددية.)%(
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سوريافىالقرىبعضهذهأيامنافىبهاوتتحدثهالحديثةالاَرامية)د(

تركيااحدودعلىوجبعدين(ومعلولة)بخعةدمشقمنبالقرب

الجنوبية:الساميةاللفات)ب(

المجموعة:هذهوتشمل

إلى:تنقسمالتىالقديمةالعربيةاللغة1-

وفكيرها(.وحميريةومعينية)سبأيةالجنوبيةالعربية)أ(

بهاكتبالتىايأدبيةالعربيةاللغةمنهاتطورتالتى:الشماليةالعربية)ب(

فىالشائعةالمختلفةبلهجاتهاالدارجهَالعربيةذلكوبعد،الكريمالقرآن

.الآنالعربيةالبلاد

الأدبيةاللغةمنهاتطورتوالتى؟والجعزية()الأثيوبيةالحبشيةاللغة2-

التيجرية:مثلالحبشةفىالمستخدمةالمختلفةاللهجاتوكذلك،الأمهرية

وغيرها.والتيجرانية

هىةاليومالحيةاللفاتعدادمنقعتبرهازلتالتىالساميةواللغات

محدودنطاق)فىالآراميةواللغةالحبشيةواللغةالعبريةواللغةالعربيةاللغة

سوريا(.فىالقرىبعضسكانيينللغايهَ

العبرية8اللغلاموجزتاريخ

.-اللغاتهنالشماليةالمجوعهَإلىتنتمىالعبريةاللفةانقبلهنعرفنا

لانوذلكإسرانيل،بنىلغةهىالعبريةاللغةأنالمعروفيوهن.الغربيةالسامية

الشريعةحفظوالذىاللغةهذهبهكتبتالذىالدينىالكتابهوالقديمالعهد

فىاللغة.بهذهتحدثواالذينفقطهمإسرائيلبنىأنيعنىلاهذاولكن.اليهودية

الشديدةبقرابتهاعرفتالتىالشعوببعضأنهوالارجحأنإذ،القديمالزهن

)علىالظنهذايتأيدوقديا!عبرية.الاخرىهىتتحدثكانتالعبرىللشعب

9!ق!"ا!نفىإلى!ددالذىهيشعنقشباكتشاف!لمؤابيين(با!سبةالأ!ل

التىالنواحىإلابعضالقديمالعهدلغةعنكثيراالنقشهذالغةتختلفلاحيث

11--
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مماثلأدبىتاريخلهم!طنالمؤابيينازاالمؤكدمنبمنهلذا،كبيرااختلافاَتعكسلا

اكتشافه.يتملمأويصلنالمولكنهالعبرانيينلدىكانالذىلذلك

ميشعنقشمنأقدمتعتبرالالْاربعضهناكالعبريةباللغةيتصلوفيما

بعضبهاوجدتوالتىالعمارثةتلفىاكتشفتالتىالسجلاتتلكومنها

مقمهمةأنهاإلااللغويةالمادة"تهضألةمنويالرغم.العبريةباللغةالعبارات

معرفةفىكلياإعتمادانعتمدفإنناذلكعداوفيما.التاريخيةاللغويةالنظروجهة

نتاذجبعدفيه،المشكوكمنكاند!اذاإسرانيل.بنىاَثارعلىالقديمةالعبرية

كتبتأنهاأو،التوراةمنمتكاملةأجزاءكتبقدموسىأن،الحديثةالدراسات

منبالرغم،القديمالعهدمنأجزاءهناكفإقلهها!تالىالعصرفىأوعصرهفى

اليهوديةالنبيهديبوراقصيدةومنهـاالميلاد،قبلسنهَألفىإلىترجعذلك،

بعضمنفيهممابالرغمالنصهووذا(.ه)إصحاحالقضاةسفرفىوالواردة

فىإسرانيلبنىأحوالعلىكبيراضوءايلقىأنهالاالتفاصيلى،فىالغموض

الكنعانيينمعيتقاتلون،الفترةالذهحتى،مازالواكانواأنهمويؤكدالوقتذلك

ذلكيرجعأيضاالتاريخيةالف!رةهذهوإلى.فلسطينعلىالاستيلاءأجلمن

إلىبالإضافة،سلواننقشويسمىالقدسهنبالقربعليهعئرالذىالنقش

...عبريةأسماءاتحملالتىالكريمةوالاحجارالاختامبعض

تكنلمإسواذيلبنىقبالْلأنإلىتشيرالقديمالعهدفىإشاراتوهناك

)2/12(القضاةسفرفىوردماذلكمنبينها،فيماموحدةعبريةلغةتتحدث

علىواضحادليلاتعطىقصةوهى،شيناالسينتنطقكانتافرايمقبيلةأنمن

العصرهذلكفىبالحبريةالمتحدثينبيناللهجاتفىاختلافوجود

التالى:النحوعلىالعبريةاللغةتطوومراحلنقسمانيمكنناالحالاتأىوعلى

الأولى:المرحلا)1(

اليناوصلماأهملأنوذلك(،،القديمالعهدعبرية"مرحلةالعلماءويسميها

إلى.مق0012حوالىمنتقريباالمرحلةهذهوتستمر.القديمالعهدهومنها

فترتين:إلىالمرحلةهذهوتنقسم.سنةالفحوالىأى،.مق.2.

-12-.
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الأولى:الفترةا-

وخلال..مق586سنهنصرنبوخذيدعلىبابلإلىاليهودبنفىوتنتهى

اللغةوللغتالسياسىبالاستقلاليتمتعونإسرائيلبنوكانالمرحلةهذه

بهاودونتالعجمةعواملمنخاليةوكانتازدهارهاأوجذلكبسببالعبرية

والقضاةيوشعوسفرالخمسةالتوراةاسفارمثلالقديمالعهدأسفارمعظم

أسفارمنكبيروقسمالانشادونشيدوالأمئال1،2والملوك1،2وصموذيل

.الانبياء

f-الثانية:اللترة

اللغةبانقراضوتن!هى.م(ق)586بابلسبىبدايةمنذالثانيةالفترةتبدأ

العلماءبعضودلرى.فشيئاشيئامحلهاالاراميةوحلولالتخاطبمنالعبرية

بينالاستعمالمنتماماالعبريةاللغةتختفلمبابلإلىاليهودسبىمعأنه

بثعلىحريصينكانواالذينوالاحبارالعلماءطبقةبينسيماولااليهود،

بالرغمولكن.كلهواليهوديةاليهودعلىدخيلهوماكلتجاهالكراهيةجذور

ولم.العبريةعلىالآراميةتاليرتوقفلماليهودالاحبارجهودفإنهذامن

الزمانمنقصيرةفترةإلاهىومااللغوى.الصراعقانونإعاقةعلىتقو

وكلغةللتخاطبكلغةالعبريةعلىتماماتقضلىأنالاراهيةاستطاعتحتى

العبريةويينبينهاالشديدالتقاربذلك،هذالهاسهلمماوكانهأدبية

التف!عواملشيوعإلىبالاضافة،واحدةلغريةشعبةإلىلانتمائهما

هذهأثارمنإليناوصلماوأهم.الوقتذلكفىاليهودبينالسياسى

القرنحوالىكتبالذىدانيالسفرمثلالقديمالعهدأسفاربعض؟المرحلة

يعودئمالآراميةإلىفجأةينتقلثمعبريةبلغةيبدأوالذى.مقالثانى

ويونسوزكرياونحمياعزراسفرمنكبيرة)جزاءوكذلك4بالعبريةفينتهى

والتثنية.الخروجسفرىمنكلداخلالاجزاءوبعض)يونان(

كانتالثانيةالفترةهذهخلالالعبريةاللغةأناليهود،منالعلماءبعضويرى

الغيوريناليهودعلماءدللىوقد.الأراميةالقثيراتعنبعيدانقىبشكلتستعمل

-13-
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مهقالثانىالقرنحوالىسيرهابنكتبهالذىالمولففيلكهذاعلىلفتهمعلى

فإنذلكمنبالرغمولكن.التقريبوجا"!لىخالصةعبريةبلغةيتميزوالذى

فىالإستعمالمنتماماماتتكلغهالعبريةاللغةانإلىتشير!طهاالشواهد

يثبتدليلأىهناكوليسالميلادى(،الأولالقرننهاية)حوالىالمكابيينعصر

!.ا!لنطقةككفىالمجاورةللشعوب!طغةأولليهودكلغةذلكبعداستمرتأنخا

الثانية:المرحلة)ب(

خاصة:لفويةبمميزاتالعبريةاللغةخلالهماتميزتفترتينإلىبدورهاوتنقسم

فيهاوتسمى.مقوالأولاثانىالترنمناعتباراأوتبث:الأولىالفتر18-

إليناوصلىماأهملأنوذلك،التلموديةأوالربانيةالعبريةباللغةالعبرية

القديمالعهدصنوتفسيراتبحوثشكلفى"الربانيم"اَثارهلاكتبهمن

،("المشنا:الآثارهذهوأهم.المقدسوالتاريخوالقانونالدينشنونوعن

ذلكبعذالمشناهذهعلىكتبتالتىوالشروخوالستونالثلائةبأجزائها

"و!الجمارا"المشنا"منكلىومن"ه"الجماراباسمتعرفوالتىبالأرامية

التاليراتبوصْوحالفترةهذهخلالالعبريةوتتميزالتلمود.يتاكف

والفارسية.واللاتينيةلاغريقيةواميةالآراوخاصة،ايأجنبية

حتىالوسطىالقرونبدايةمناصكتباراالفترةهذهوتبدأ:نيةالل!اللتر26-

بالعبريةكتبتالفترةهذهوخلال91(.القرن)بدايةالحالىالعصر

فىكتبماهوالفترةهذهأثارأبرزولكن،عدةبلادفىكثيزهمؤلفات

والشعرالأدبفنونمخللففىالمربيةالثقافةتاليرتحتالاندلسيلاد

اللغةازدهرتالفترةهذهخلالوفى.التوراةوتفاسيروالنحووالفلسفة

العصر!عبريةعليهايطلقونالعلماءانلدرجةكبيراازدهاراًالعبرية

بنشلومواهليفىيهوداأمثاللش!راءأسماءفيهاوبرزت"،الذهبى

نحووعلماءميمونبنموسىمثلوفلاس!4،عزرابنموسىجبيرول،

الفيومى.سعدياأمثال،توراةومفسرىحيوجبنمثل

14--
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الثالثأ:المرحلة)ب(

فكرحينما)الهسكالاه(اليهودىالتنويرعصربدايةمعالمرحلةهذهتبدأ

والثقافةالفكرعلىالثقافىالانفتاحضرورةفىاليهودمنالمتنورينبعض

فنونمختلففىبهابالكتابةفبدأواالعبريةباللغةذلكيتمأنورأو،الاوروبية

ولكنهم،التوراةعبريةعلىكبيرااعتماداْذلكفىوأعتمد!وا،والصحافةالادب

المعقدةالحاجاتعنللتعبيركافيهليستالتوراهعدريةأفاكتشفواماسرعان

المحديثة.العصريهَللحياة

العبرىالأدبأقطابمنكبيرعددفيهاساهمومتعددةشاقةمحاولاتوبعد

التىالحديئةالعبريةتبلورت،يهودابناليعيزررأسهموعلى،الحديثالعصرفى

تعتمدالحديثةوالعبريةهإسرائيلدولةفىوخاصةاليهود،بينالانتستعمل

العبريةالمفرداتإلى،بالاضافةهاللفظيةالتوراةذخيرةعلىاْساسيااعتمادا

لمهذاكلولكن.الوسطىالعصورعبريةفىالمشنا،عبريةفىاستخدمتالتى

منالكثيراستعارةإلىفلثتالحديثالعصربحاجاتللوفاء4ذكرناكمايكف،

والييديشهرالروسيةوالانجليزيةالعربيةاللغةمنوخاصةهالاجنبيةالمفردات

-15-

http://kotob.has.it



العبوىالفحوهوجزتاريخ

الفيومىيوسفبنسميدهوالعبريةاللغةقواعدفىكتاباألفمنأولكان

وجاء.العربيةاللغويةبالعلوممتالراالميلادىالعاشرالقرنفىاليهودفيلسوف

داودبنويهودالبراتبنودوناشسرو!ابنومناحمقريشبنيهودابعدهمن

علىالعربيةباللغةكتبهمجميعاًألفواوقدهجناحبنمروانالوليدوأبوحيوج

علومفىالفكريةالنهضةهذهخمدتوقد.العربىاللنحوفىسيبويهكتابغرار

القرنمناعتبارأواليهودالمسيحيينبعضبدأأنإلىاليهودلدىالعبرىالنحو

جاءثم.إيطاليافىوصاصةالعبريةاللغةعلومإحياءفىالميلادىعشرالسادس

وأيفالدi(18)2جزينيوسأمئالالاوروبيينالمستشرقينمنعددذلكبعد

فىفعالةمساهماتفساهموا)6091(وشتاده)1882(وفلهاوزن)1875(

الحديثالعصرفىالعبريةاللغةإخياعمحاولاتومع.العبريةاللغةقواعدإرساء

فىاليومحتىمتواصلةهازالتعديدةمحاولاتتمتالعشرينالقرنبدايةمع

والحديثةالقديمةالعبريةنحواللغةأسسووضعلدَنينأجلمنإسرانيلدولة

الهائلةالظثيراتضوءعلىالحديثة4العبرياللغةفىالمتلاحقةالتطوراتومتابعة

الدلالات-المصطلحات-)المفرداتالمجالاتسائرفىالاجنبيةاللغاتمنعليها

الج(.....الجملةبناء-العبريةالاشتقاقات-

الحبرىالخطَ

!القلمبإسميعرفوكانالكنعانىالخطعلىيعتمدالقديمالعبرىالخطكان

استبدلوهذلكوبعد.م(ق)586البابلىالسمبىحتىيستعملونهوظلواالعبرى"

الآشورى""الخطأو"المربع!الخطبإلص3عندهمعرفالأرامىبالخطمتالربخط

الدينية.،الكتبوكتابةالطباعةفىالأنوهوالمستعمل

الكتابةفىأخرىطريقةالحديثالعصرفىالأنالإسرانيليونويستعمل

فقط.الشخصيةالامورعلىاستعمالهاويقتصراليد""خطبإسمتعرف
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-------.---------ت----------.---------:------------
.ل!ءا!"-أ 0101ا."ا01-!..-ا!مل

.-؟اهفىأ!ا+كالإه-ثاإ
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ا--اةى.دا.اك.ةح)
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1101اثر3أ5را.اا11
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العبريةهالابجديلاعلىملاحطات

اليسار.إلىاليمينمنالسامتؤاللغاتكسائرالعبريةاللغةتكتب1-

السينحرفأناعتبارمع.حرفاوعشرب!اثنينمنالعبريةالابجديةتتكون2-

واحدأ.حرفاًوالشين

التالى:النحوعلىكلماتفىجمعهاعلىالعادةجرتالابجديةلحفظتسهيلا3-

قرشت-سعفص-كلمن-حطى-هوز-أبجد

أواخرفىوقعتإذارسمهايتغيرالعبريةالابجديةفىحروفخمسةهناك4--

"الحروفوتسمىأو!منصفكااصنف،()كمبممةتجمعهاوهذه.الكلمات

فىوردوقد"ه"المنحنيةفتسمىالكفمةوسطفىتاثىالتىأما"،البسيطة

نهايةفىتكتبالتىالحروفهذ!ابتدع!الذينهمالأنبياءأنالتلمود

المئاتأرقامإلىللاشارة"لامنصفكأرصنفلأ"كمحروفوتستخدم.الكلمة

.0،082:009ت0،076أ:.46.:80،0.:6:

الكلمة.هنلموقعهاتبعانطقهايتغيرالعبريةايأبجديةفىحروفستةهناك5-

فىوقعتإذاالحروفوهذهتجد(.)بكف،كلمتينفىالحروفهذهوتجمع

الخفيفةبالشدةتشديدهالزم(مقطع)بدايةتامسكونبعدأوالكلمةبداية

إذاأما.معينبشكلنطقهاولزمط(الحرفداخلتوضعنقطةعن)عبارة

يسمىنطقاتنطقوعندلْذتشددلافإنهانهايتهاأوالكلمةوسطفىوقعت

ثلاثةعلىإلاالقاعدةهذهتسرىلاالحديثةالعبريةوفىالرخو"،.النطقلا

فإنها)تجد(الأخرىالثلائةالحروفأما"بكفةحروفهىفقطحروف

النطق.حيثسنتتالرلاولكنالتشديدلقاعدةتخضع

نهابتهاأوالكلعةوسطنىتامسكونبعدأوالكلمةبدايةنى

فاء3ءبافىا-

خا.36كادطبر2-

نبه6فىبيه!3-

تاهولءتا+-!ه

جيم،جيم،5-
دال6دال66-
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وهىالحلقيةالحروفوتسمىالحلقمنتنطقالعبريةفىحروفأربعةهناك6-

اللغويةالمعاملةمنخاصلنوعتخضعوهى(،والعينوالحاءوالهاء)الألف

السكؤ4نتقبلولاالتشديدتقبللاأنهاوخواصهاالراء.إليهاتضموأحياناَ

خاصة.حالاتفىإلاالتام

الواردالترتيبحسبالأرقامعلىللدلالةالعبريةالابجديةحروفتستخدم7-

فيماوذلك".الجمل"حساببإسمالنطامهذاويسمىْالابجديةجدولفى

ء""أ""6منبدلا""2!"أء:يكتباحيث1516،رقمىعدا

"هلايهوهالجلالةاسمحروفعلىالأخيرةهذهلاشتمال

A-الواو؟وهىسهلا،نطقاالحديثةالعبريةفىتنطقالحروفمنعددهناك

ويتهاون.كافاتنطقالتىوالقاف،تاعلتنطقالتىوالطاءفاف،هنطقالتى

ألفاالعينحرففينطقونالحروفبعضنطقفىالأوربيوقالإسراذيليوق

1(الإشكنازى،النطقبتاكيروذلك!تسادى"والصاد،خاءاالحاءوحرف

أوربا(.وشرقوغربوسطمنالذينباليهودالخاص)النطق

المربعالخط:العبريةفىاليوميس!خدماالحروفمنشكلانهناك9-

فىويستعملاليدرىوالخط(،الكتب-)الصحافةالطباعةفىويستخدم

العادية.الكتابة

خطالإسرائيليينمعطميكتببينما،متشابكةغيرالمربعالخطحروفوتكتب

متشابك.بشكلاليد

التالى:الئحوعلىالصوتىلمصدرهاتبعاَالعبريةالابجديةأصواتتقسم01-

(6-لأ-3-6-"):الحلقيةالحروف1-

'(-ء-1-فى)؟الشفويةالحروف2-

+ا(-3-"-فى):الحنكيةالحروفبم

(+-فى-؟-لأ-6):اللسانيةالحروف4-

لأ(-ل!-ف!-5-2):الصفيريةالحروف5-

(+الاْ-)لأ؟الإطباقحروف6-
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ساكنةفيهاالكلماتأواخرفإنولذلك،الاعرابمنالعبريةاللفةتخلصت11-

فإنهطويلهبحركةمسبوقا6!رفأو"حرفالكلمةنهايةكانتإذاإلا

.مستتراساكذاالحالةهذهفىويسمىالحركةنوعحسبممدودأينط!

الاَنوحتى"القديم!العهدبعدماعصرمنذالعبريةفىالشائعمن12-

فىالمبينالجدولوفقوذلك،الرقميةالدلالةفىالإبجديةحروفإستخدام

مائلتينشرطتينوضعمعتركيبىبشك!،الأعدادصياغةوتتم.المنهجبداية

التالى:النحوعلىiالاَحاحرفقبل

51:،"أ110:"؟"

الجلالة(حروفإستخداملتحاشى)وذلك16:ء"2لأُ

7:401ا!326:فى)

3:712وللا،ه005ُ:ح!ا+"

السنةمنا024الرقمبطرح،العبريةبالحروفالميلادي!السنواتكتابةوتتم

عامنكتبأننريدعندمافمثلا.العبريةبالحروفالباقىالرقميكتبثم،الميلادية

من7791بطرحنقومأولا؟التاليةالخطواتتتبعالعبريةبالحروف7791

045 vrv - 0124 - 791 v ، % Vعبريةحروفإلىالمتبقىالرقمهذانحولثم

والزاين03=واللام0،03-وإلشين،004=التاءأقحيث+!فتصبح

أنويلاحظ.VrV:الطرحعمليةمنالمتبقىالرقمهوالمجموعفيكون7-

قبلشرطتينوضعمعالأصغرثما!برأميتنازلياترتيبامرتبةتكتبالحروف

بالحروفالمكتوبالتاريختحويلأي،العكسعملأردنادماذاالأخير.الحرف

إليهانضيفثمأرقامإلىالحروفنحولفإنناالميلادى،التاريخإلقالعبرية

مثل.المقصودةالميلاديةالسنةفنعرف0124الرقم

لأ.0124589=+718=+"،ء3لإ"وول

ملكل:شرطةوفوقهاالحروفيستخدمونا*فرقمعلىوللدلالة

0005=6به0001=ث!ء

-22-

http://kotob.has.it



ث!()أأفيإث!6ألأفي

لحركاتأ7

الأأ+؟؟3

حركاتعلىللدلالةأ""6)أهوى(اللينحروفيستعملونقديمأاليودكان

الحركاتعلىللدلالةكافيةغيرأصبحتالزهنهروروهعهوالضموالكسرالفتح

مستنيرينالمدأصواتإلىللإشارةللحركاتنظامأالي!دعلماءفاخترعالمتنوعة

الميلادى.السابعالقرنأواخرفىوذلكوالعربالسريانعندالحركاتبنظام

هذاوضعفيهاتمالتىطبريةإلىنسةالطبرىبالنظامالنظامهذاويعرف

وحروفبنقطالعربيةمثلذلكفىمثلهاالعبريةفىللحركاتويرمز.النظام

اللينلحروفبديلاكانالنظامهذاأنمن،ـوبالرغمفوقهأوالحروفتحتتوضع

المدحركاتفىوخاصه،الآنحلىالحركاورنظامضمنلسدخدممازالتأنهاإلا

والضمالطويلللكسربالنسبةوكذلك،الطويلةللفتحةبالنسبةالكلماتأواخرفى

بهذهيسترشدالحديثةالعبريةفىالمشكلةغيرالكتابةنظامفإنكذلك.الطويل

الحركة.أصلىلتبيانالأحرف

:مجموعاتثلاثإلىالعبريةاللغةفىالرئيسيةالحركاتوتنقسم

الضماتحرك-'الكسرحركات2-الفتححركات1-

منهاوخمسقصيرهمنهاخمس،حركاتعشرإلىالمجموعاتهذهوتنقسم

التالى:النحوعلىوذلكطويلة

الفتح)حركتاأولا

الفتحوحركةالقصير،الفتححركةهما؟حركتينإلىالفتححربمظتتنقسم

الطويل.

الحرفتحتتوضعأفقيةشرطةعنعبارةوهى:القصيرالفتح!حركةلأ

مثل:)بتاَّح(3؟ي!وتسمى)-(
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دم:56سله:ثا5

5ِ!!سمب!7+:تحت

منالكلمةنهايةفىالإنجليزيةفىءألأكلمةمثلينطق(>'المقطعوينطق

كفى:6،حىث!،

اللغةفىTحرفمثلإشارةعنعبارةوهى:الطويلاللتححركة)ب(

أأإ6هـ3!2أو)قامص(7كم"2ودشمى(+)الحرفتحتتوضعالإنجليزية

مثل.جاددا()قامص

صام:لأهأخ:ث!3"-
++

هرقة-حساء:6+اولانسان:"6!
7+ء6+

قال:ك!!6أكل؟ث!3)

-،7-

فإن6حرفأولأبحرفمتبوعةالئلمةنهايةفىالقامصحركأوقتلياذا

القامصحركةتنطقبل،التامبالسكونعليهانقفولاينطقانلاالحرفانهذان

مثل:مفتوحطويلمدكحركة

ساعة:6"لأسنة:"63
7،++

سارة؟د66قرأ:؟يلاث!

الفتحهحركتىعلىقراعقتدويبأت

.إ.-؟ءاء؟-؟-.ل!-؟-1

."-،ء7+2+6-،-ث!
77++7

يقةحد:1،بحر:هث-2

على:لأأيند:+6

لنت:+3لد:6"
--

كذلكأيضا--أنف؟"لآلقمةخبونشريحة؟!+

فخ:3وويكفى-كلى:6"

ماذا:"6ملعقة-كف:6بر
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3-نج!؟6:ذجربرلأأ:ثرج

نهر:66أ!و*4:3-
7.+6؟.

/-أ.:أبيصْ؟ثالأ:لبن)7

بترا:6لمأذكر:6فىأ
،،

ذقن-لحية:أأك!حكيم:330
+7

كف:فىولبرضحك:33لأ
7-،-

سمع:لأفيءقتل:أل! 3،-

رتدى-لبس-ا:"؟فىذكركذكر:632
-،

حلم:ت!أهنح!ولدط:61،
،-..

لدث:"+6فتح:3+!
-7

قتربإ:3؟ا؟دفن:63+ا

شيطان:أ"ةطحن:!13
-+

رأى:ث!66بقرة:6أ5-6
6+

ذالما:ثا"6بنى:633

د!ها:66إ"-خلقبرأ:63"

+،

66

الكسر8حركاف-كانيا

:حركاتأربعإلىالعبريةاللغةقىالكسرحركاتتنقسم

:طويلتانوحركتانقصيرتانحركتان

إلىالقصيرتانالكسرحركتاتنقسم:القصيرتانالكسرحركاا-

الصر5:القصيرحركاالفسر)1(

)حيريقأ؟الأ؟"؟"+اوتسمى)ة(الحرفتحتتوضعنقطةعنعبارةوهى

مثل:المشبعةأوالكاملةالكسرةأىمالِه()حيريق!؟*؟"؟"+اأوقاطان(

ماء:ه!!يمعين:لأ،1
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ملكثهيئةعلىنقطثلاثعنعبارةوهى:الممالالقصيرالكسرحركا)ب(

مثل!)سد!جول(؟لاأياوتسمى)ب(الحرفتحتمقلوب

كلب3ْيريإملك؟!بم؟6

إصبع:لأ3بلإلإواحد:ا!6!لإ

حركتين؟إلىالطويلالكسرحركاتتنقسم:الطوالالكسرحركات2-

الصريحةالكسرةعنعبارةوهى:الصرسالطولالكسرحركة)1(

)ح!ريقأأ6لاإ"7ا؟وتسمى؟(!مدكحركةالياءبحرفمتبوعةالقصيرة

مثل:،الكاملةالكسرةأىمالِه(،)حيريق!؟*؟"؟"ث!أوجادرل(

تلميذ:أل؟؟"6سردين:؟؟؟"أ

القاهرة:،+ا؟"6جيب:بر"ه

ملكل:مدحركةتعتبرالكلمةنهايةفىالحركةهذهوقعتلىاذا

نأ-لأن؟لد"كا؟،:

مثلألفبحرفالكلمةنهايةفىمتبوعهَتكونأنويمكن

نبى:لإ،ك!3

توضعانأفقيتيننقطتينعنعبارةوهى:الممالاميلاهسرحركة)ب(

لإ!؟6الكامل؟الصيريةنوعانوهىلإ"؟6)صيرية(5وشممى)ب(،الحرفتحت

6لإ"إالناقصوالصلرية"(،)-ألياءلحرفمتلوعاويكون(ماله)صيرلهولأ*
-*-....-..

مثل:اللاءبحرفشعلاالذىوهوحاسير(653)صلرلة
.70---.-

ليذة:؟"6كامل-ممتلئ:!!؟"

شاى:؟6هات:!بم+

دى:فى،1هيكل:؟،3)
...-

فى3المقطعمثلتنطقفإنهاالكلمةنهايةفىالحركةهذهوقعتلىاذا

ا.iظلأس!تنطقحيثقبلمنذ-؟33؟::مثلالإنجليزية

-!6-

http://kotob.has.it



الاويعاالكسرحركاتعلىقراعةتدريبات

.؟-!-لأ-؟.-بلسء!-؟-؟-؟-9

ول.-؟-يا-!!-ي!*-!-؟-3-ث!

ول،.-3؟-لأ،،-؟-ب!،-إ،،-؟-لإ،-؟،

.؟-3-با-؟-ب!-َ-!-؟-ب!-ث!

2،+داود؟2-616
5،--.

6ءلأ6!ءما:ء،5

-..:6

5،6ءسما؟"ء،5

،-.

!إ+كوبرى-جسر:لإ"36-

لأ؟3شمس:"؟"

لإ)فيخبز:5دبخ

6،+اذيكفىاهذ:"6!لأ

لأب!يرالىإ:)؟

إ؟"بلد-رضأ:؟2"
+:..

ي!6لإ؟؟بطن؟أي!بت

"!بمألْفأَ:6!إك!

3؟؟قمح:3يرا؟

،-6 M'*:بم؟فىدرنا
6.-

!؟؟!هيْ:ث!،؟ا

3،برلأ-أ!برسن-عمر:ألإ"

6"لامعتقل-سيرأ:6"5"
.+

ه""3صمةعا-ليرة:366"
.+.-.

)،3ريسلا.5،!فى

+..

رجل:في،؟

-27-

فسنن

دمعة
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ربع
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قهوة
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-دم!نفس
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ملح

-نظيفنقى
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مأ:؟هابن:ب!أ-5

مدرسة:؟63-لإ"+حيفا:!لإ"67

اسرائلل؟6")"فيمقهى:763ا3"+-
ء..:،.:،..

مات:؟+إسم:"ه

ستة:ق!خمسة؟
،.+..

إله:؟)ظل:لإ)

آهين:ا"!سضة؟6فى!لأ
6..0-7ص!

قسعة:؟"لأفعم:برأ

عجوز:اأ7!ايوسد؟؟أْ؟لآ

سور-جدار:،66
-7

الضم:حركاتثالثا-

قصيرتانإثنتان،حركاتأربعإلىالعبريةاللغةفىالضمحركاتتنقسم

.طويلتانل!اثنتان

حركتين:إلىوتنقسم:القصيرةالضمحركاتا-

المتلوةالقامصحركةعنعبارةوهو:الصريحةالقصيرةالضمة)أ(

وشممى()آ"ميتج"تسمىالتىالنبرحركةبينهماتفصلأندرنبسكون

مثل:ماطان(،)قامصألأ73اء2
ء77-،

دلدلَعام:ث!لأه؟6حكمة:6ي33

7،ةا+:+

.وهما:ضمكحركةالقامصفيهاتلفظكلمتانوهناك

مقدسات.لمْ""ه+7.3، جن!ر."6"،5

28-.
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اليمينناحيةمانلةنقطثلاثعنعبارةوهى:الممالةالقصيرةالضمة)ب(

فىولحرفمثلوتنطق)قبوص(أنم73اوتسمى)-(الحرفتحتتوضع

مدكل:،الإنجليزية

القرأن:؟؟ي!أا"سلم:؟أه

حركتين:إلىوتنقسم:الطويللأالضمحركات2-

:صورتانالعبريةاللغةفىالحركةولهذه:الصريحةالطو!لةالضمحر*)1(

جهةفنالحرففوقتوضعنقطةعنعبارةوهى:الناقصةالضمةلأ-

)حولامكاأ32تمأأهأوحاسير()حولامت!؟6أأه3وتسمى):(عادةاليسار

الخالى،الجانبعلىنضعهافإننا"حرفبهاالمحركالحرفكاندماذاقاطان(.

السين.نقطةمعتضمالحولامفإن"حرفكانإذاأما.

طهارة؟66ةوادى-عمق:7الأيبم

ثلاثة؟في؟"د!:36

06

وفىآخرهافىأوالكلمةوسطفي"بحرفمتلوهالحركةهذهتاْتىوأحيانا

مكل:الألفحرفينطقلاالحالةهذه

لا:لأ"-رذيسرأس:لأ""

".)لو(الثانيةوتنطق)روش(الأولىتنطق

وتسمى(أْ)نقطةفوقهالراوحرفعنعبارةوهى؟الكاملةالضمة2-

الكاملةالضمةأىمالِه(،)حولاميم؟"أ؟ه3أوجادول()حولامأأ6إأهأ3

مثل:الإنجليزيةاللغةفى5حرفمثلوتنطىَ،المشبعةأو

صوم:هأْلأسلام-ةسعلد:!أياف

-7

ليمون:أأ!"؟بوم:5أ"
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(أْ)نقطةبداخلهالواوحرفعنعبارةوهى؟المقفولةالطويلةالضمأ)ب(

مثل؟داهالإنجليزىالمقطعمثلوتنطق)شوروق(،أ+ان!61وتسمى

يونيوشهر:"أو"سوق:ف!أبرا

موسيقى؟776اإءإبقال:ي!رإ+

4لحركاتاعلىعاملاملاحطات

مالصيريهماله!اييرش!الشوووقهالها!لأم:مثلْالطوالةالمحركات؟-

هثلالكلمةداخلىابداتتفيرلالأنهاوذلك؟؟لأأ+،الكاهلةالحركاتتمسي

حاسبروالصبريةالقاهص:الكركاتاهالإ،1.-؟"أ-515أأ-7:

-:6،هثل5أ+ي!؟6الناقصةالمحركاتتسمىهإنهاحاسيروالحولام

معالتصريفوهندالجععوحالةالاضالةحالةهى-لأنهادرلك5نم+الإأ-

بعد(5فيماسنرىثماالضمائر

فىوالقصيرأالطويلةالحركاتبينممرييالايقرقونالحد!يثأالعبريةفى2-

قواعدأسسمنالكثيولأن،جداخاصةاهميةلهبينهاالتمييزولكن.النطق

النمبيز.هذاعلىتعتمدالعبرية
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الار!4الض!احركاتعلىةهَراتدويبات

ا-8؟-6-ي!-؟-ير-؟+:؟-لأ-:بم..

-غ-ة-لأ-نم.-ة-فيك!-بز:نم

.أكم-ألأ-أ5-أء-أبر-أَلأ-أ3-أ6-أ"

.117-ألأ-51-أء-31-أ"-13-61-أك!

6؟3:ومح

سخونةرة-حرا:53

نؤأ:أإلأ

أ؟ضحية.يرا؟بر

ذنيئاأ36:،فى2"
،::

ندةما:13)في

3:ه..

جاتوهفطمرة:لأ،6ا!"

:.7

5:حلم3)أ،-
T

راعى:6أيا6

كوكب-نجم:فى3برأ

قبعة:أيرلابر

مدرس:ءأ؟6

؟أفي

غ"6

17نم

)-في

ك!ء30

،:3

ك!ء6

+،.

+7li

لاأثالأ

أ+ك!3

إه5

أ)7ا

-31-

:كاهن

:موسى

:قاذلن

:حقا

:أمة

شريعة-s:كدا

:عالم

:أخت

:صوت
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ثوم:إهلْا

Mly:عرلان

-،

مقدس:أنجأ76ا

أثشا:6!لا!أر
-3

أ!:حريةإب!6

مبارك؟،116

واضج:63!6

صفحة:لأء61

العشر8الحركاتعلىتدريبات

:القصيرةبالفتخةمالشكةحرفينهنمكونةكلماتعشرأكتب1-

-3f--2ا-

-5-6-78-

:القصيرةبالفتحةهشكةحروفثلاثمنمكونةكلماتئماناكتب2-

-4

-7

التالية:الكلماتفىالناقصالتشكيلاكتب3-

+ا؟6-كم")-لأ؟ثم-لأ)-63لأ-3)3-ثدلأ)-ث!56
7-/7،

-ء36-3)5-ث!63-!66-)ء6-3"ثا-"ءلأ-
7+،.،

.6"كط
،ا

-2"أ-
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التالية:الكلماتشكل4-

أ*:!ثلا؟ه6؟؟هجمإول3!6

،6)"-لأ)فى-6؟-5، - 330 - 1DI- 7n-6؟"-

.3+!-فىول3-63فى-"66-فى6+ا

بالكامل:تشكليهامعللعبريةالتاليةالكلماتترجم5-

؟؟؟".إلا!أ+لإه6،8؟لأدثهفىأ+mir6!أ!65*6*
:--.:0-07-،.74.

-إنسان--صام--سلاطة--تحت

-ماذا--فخ--ساعة--مرأ

نبى---دقن--تراب--كف

ذكر---تذكر--ورث--بقرة

-.حلم--ضحك

بالكامل:تشكليهامعالتالبةالكلماتفىالناقصالحرفأكمل6-

ا)؟"ة6؟؟!96بهاهك!أ*؟3أهلإلإ!إ6أ+إ؟؟لململأيم!+6!؟ه

-0001-00026-730.0-يا0003-يا.ه!

-5505ث!-555!..760ا060...+ا+...لأ

0506فى-.ه.لأ!!

بالكامل؟،طشكيلهامعالاربعحركات!.الكسركلماتمىْكلمةعشرورْاكتب7-

؟":؟؟61إلم؟لإه2إ!؟،؟+أأبافى؟ب!لأ؟ك!+أثإ"!م6!ا؟5؟،لأ"ند!
6...

-3
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-11"

7-1

0-1

-14

-18

-11

1a-

91-

-12

-16

0Y-

التالية:الكلماتفىالناقصائتشكيلأكتب8-

ت!.اك!فى156،!م؟6؟؟166كم!!+؟3+3
:.-،

-،6ي!أ-)3،؟-ك!؟ء-6،؟3-6،ء)فى-لأثولأ"-الأ!

516لأ،3-5ث!فى،-'Ki"0-،7ا3-الهث!لأ

بالكامل:تشكيلهامعبالعبريةالتاليةالكلماتمعانىاكتب9-

كلب---شلمس--جسر--أرض

!بيبى---انادر--سبعة--نفس

مقهى---إبن--أم--أنجيبتل

!الكاملى:تشكيل!امعالإربعالضممحركاتكلعاتمنكلمةعشرةاثتاا-لمكتب8

؟؟!يمالإ!أ!6؟كمؤ!أْثا!36أ-رأ؟ثزه؟!!لمأأْ+الم!ملإكأ؟!في؟1!س!!ن
،!

-4!-2--ا

-01-11

بالكامل:تشكيلهامعال!بريةإلىالآتيةالكماتترجما-ا

6؟؟":أ+6؟7لبما!6،ولألأدبلاأق66ء؟"ه+؟ب!ه
6:.6.

-34-
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ضحية---حكمة--سرأ--ثلألة

-يمال--كعكه-تسلم--جدْور

-مدرس--أخت--حلم--ماندة

واضح---مبارك--مقدس

بالكامل؟تشكيلهامعالحركاتدرسفىدرستهاالتىالاعدادأكتب12-

6)؟ك!:6؟فىث!لاباهأ*أبها؟؟3!)فى"لأأ6ول")"566؟؟؟!إيم!ولثإ*3
.-ه،3-::

-1-23--4

-6

-01

-7

-5-3
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!لأ!6"3؟)ث!(

الثانويةالحركات

ث!4!6ا-السكوق

.الحرفتحتتوضعانعموديتيننقططتينعن:قبارةالعبريةفىالسكون

كلهاالكلماتأواخرأنالعبريةاللغةفىوالقاعدة.حركةنصفالسكونويعتبر

فىإلاالكلمةأخرفىيظهرلاالسكونهذاولكن،الاعرابوجودلعدمساكنة

فقط:حالتين

مثل:الكلمةنهايةفىوقعإذاالكافحرف1-

طريق:6؟6إذهب:؟6

تصريففىالمفردةللمخاطبةكضميرالكلمةنهايةفىوقعإذاالتاءحرف2-

قتلتِ.7+الأ؟!:الماضىالفعل

أنتِ؟؟؟المنفصلالمفردةالمخاطبةضميرفىالتاءحرف3-

:نوعانالعبريةاللغةفىوالسكون

)ث!!الحلقيةعدافيمأالحروفجميعمعويستخدم:البسيطا!سكونا-

5(.لأ070!

!قط.ـالحلقيهالحووف!ع!يستحْد!م:هوكبإالسك!2-

ظا!و:رمممكونمستتوسمكوقإ!ا!لن!سم:ألبسال!المممكو!أ1-

هاًأرألفبحدىفالمنتهيهَالكلمةنهايةفىعادةويقع:المستترالسكون)أ(

liأوياء ilهـمثل:طويلةمدبحركةمسبوقأاو

نصع:HIMةدلدا:66+أْ
70 T

-،-إكتبوا:ث!؟3!بىكتا؟؟"؟فى

إقرأ:أ"برالَوْ؟؟أ

--36-
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غيرالحروفأحدتحتويقعالنطقفىيطهرسكونوهو:الظاهرالسكون2-

نوعين:إلىوينقسم.أخرهاأوأووسطهاأول.الكلمةفىالحلقية

حركةبعدالكلمةوسطفىغالبايا!لىوهو:33."أ"التامالسكون)1(

فىعندهثقفأىالمقطعيقفلوهومنبورةطويلةحركةأو.منبورةغيرقصيرة

مدكلْالنطق

حرب؟؟)أ!6ملاك:؟؟ك!6،

ليلة:أ6يخهيمبراا:هلم"بر6

قمنَ:مْء66.دْهبنإ:لم6؟بر

حركهويعديرالمقطعيقفللاسكونوهو:لأ6"لأ"الم!حركالسكون)ب(

عدةوله،النطقفىبهالاهتمامالمهممنفإنهوبالتالى(،سيجولنصف)بمثابة

التالى:النحوعلىحالات

:المتحركالسكونحالات

مكل:الكلمةبدايةفىوقعإذاا-

!-2

!-3

يابنىإسمع:لإفى"""لأوقت-زمن:!؟أ

نيوجمدك:3،1-،أْ؟+ابهيمة:6اول6.د

:-،:

مثل؟متحركاوالئانىتامأأولهماكانالكلمةوسطفىسكوناقال!عَىذا

moot111,1:الانجليزيةاللغة:لا؟"+"3أسطوانة

.:::66:-:.

كتابكم:؟؟؟بر!تقرأولىفي؟!ا؟"أْ

فىالشدةتقابل)التىالثقليةبالشدةمشددحرفتحتالسكونوقعذا

مثل:(العربيةللغة

تحدثوا:16بر6يسنق!لون؟!؟11

-37-
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"ميتج،ا،المسماةبالنبرةعيلهاموقوفطويلةحركةبعدالسكونوقعإذا4-

مثل:الحركةيسارعلىعموديةبشرطةإليهايشاروالتى

يكتبون:ث!أ؟دلإ،5أكلت:ك!3)6

.ا،+ا:

مثل:المتحركبالسكونمشكلأولهماوكانولحدنوعمنحرفانتوالىإذا5-

:ئصَلون؟؟!؟؟"هبرالرب6؟)أ"6:مجدوا

القؤةوعلىالسكوقعلىتدريبات

1-6-3-"-3 tif-ء-5-لأ-كم.-

-"n I'--.لأ-3-ء-5-لأ-كم

.أح!ا-ألأ-15-أول-13-ألأ-13-16-أك!

16-ك!أ

ك!ث!66!2-
:-TT

بر!،ث!يه
7.:

ث!3!مث!
ر-،

ء!أ،!
"ْ7

،ييمِ!يب

إنلأ)،!،ي

ه-+

IlDlyn

7:،

"يرا؟،

"فىإه

-135

ميمبراا:

:خ!ا!

:هؤبف

:القد!ا

:تاكسى

اثنان:

-!بمأ-13-ألأ

!ث!3

!ا!،!ال!

؟!ثز!

n5!61وو

:T!

!!؟؟ثي(ثلا

ك1-9!7أ

،.

أء+ا-لأأ-15

ذلْب:

:!ىاعهـ

:لمدؤأ!ا

م!آ،!:م!ر!م

حوصْ-بركة:/.636اْفى
+-:

اسماعيل:،"؟لأ؟أ
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نقطة:066؟برامنبوذ-وحيد:،!!ء61

لعبريةا:+،ير!لا!جدى:،لإ؟

بنك:2!ل!قسحاإ:73الأ!

،:

بنزين:ا"!و3سداأ:6ا؟5"

-:7-:

كنعانأرض:لأأث!فىبلإ؟2+(جهنم:،إ؟،51)

سيدة:+دههي!دى:أ؟""6

1Ob11'1تاريخ:ا

:::،

ح-عطخر!،)ساكنالسطبقةامممانأفىا!عكونلؤححدد*

ركرا!بب.

-93-

http://kotob.has.it



المركبالسكوق-2

ي!؟بر؟ه(المخطوفةلحركات)ا

أقتضتإذاولهذا،التامالسكونتقبللاالحلقحروفأنقبلمنذكرنا

السكونإستخدمناالحلقيةال!!وفأحدته!تالسكونوضعالنحويةالضرورة

المركب.

وهى:ثلاثةالمركبالسكونأنواع

وعلاهته؟؟3؟هلآ"بتاح"حطافويسمىالقصيرةالفتحةمعهركبسكون1-

مثل:القصيرهْكالفتحةوينطئ-():

بعقوب:3،لأ!أأنا:يلإفى،

رحمات:؟6أ؟"!رحما:6أي!ول

.ا...-مأسد:؟،بلا

؟االم!تملأ!قاحص(،)حطاف!ويسصىالطويلةالفتحةمعموكبسكون2-

!ثل:""حويربمالمفتوحأ؟كالضمةويفطلق(4):وعكمته

ثهوصط:!و4انم!!بأ؟ا؟،ك"

ه!:!م!5+:

؟؟ئى!%%!6ولويعدسمىأ)دمطالج!إالمر،لةأق!ميرةاالثعععوةمعهركصسكويْما!!

!لى:السيإولى،مثلىويمطئ؟!إةدمطي!ول"وعلامتحه*حطاف

حتلق!:!لأ؟ء!قُل:!لاال!!!و!ل!

ة:.فى7

.مخله!ط:؟!!م!ا!يور-اللهيلإ؟أْ؟ا،!:

هـا!سكو!اعلىملاحطا!

وراءمركبةوحركةمتحركسكونأومتحركانسكفنانياكىانيمكنلاا-

بعضهما.
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مثل:أخرىحركةإلىاياولالسكونتحولالكلمةأولفىسكونانالتقىإذا2-

بربرفى6هنبدلاحيريق(إلى)تحولقريةفى6:فى3لإ

بر؟ث!"منلدلا(بناحإلىنحويا)أجنحةبرفى؟؟:

مكل:الحطافحركةإلىالحطافحركةقبلالمتحركالسكونيتحول3-

؟؟يبم+هن،بدلاالحتيتةنىبر؟يبمول

إ؟؟؟من،بدلاوأنا!؟3،

ملتل:حركتهإلىالحطافيحولحطافبحركةالممكونسبقإذا4-

؟،ء16منبدلاسيقفون:"لأ!16

واسمانهابألواعهاالحركاتجدول

المخطوفةالحركاتاالقصيرةالحركاتاالطويلةالحركات

p؟2-حم

ة؟؟ئر؟3؟؟"

بل!!76؟6

ب؟ل!؟!6؟؟"

أ)55)"31

6ة3هالبمأ3.؟-

3+..

أحمأ6"أ-

بفى؟3

6ة؟،!؟3+ه

ب؟،أأ

21بر..بمب

-32"M،6:33-7

41--

-

-

3؟"؟؟لا
ي!"لا؟،أأ

؟؟26كم"!
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المسروقلاالفتحط-2

16إفى،3وو!"
-+:

اكلمةفهايةفىالحاء(أوالعينأو)الهاءالثلائةالحلقيةالحروفاحدوقعإذا

نهايةفىالحلقىالحرفشكلكسرةأبىضمةلهالسابقالمقطعحركةوكانت

لكىبالفتحيسبقأويشكلأنإلىيفيلالحلقحرفلأننظرأ،بفتحةالكلمة

خاصة.بطريقةوتنطقبالمسروقةالفتحةهذهوتسمى.السكونيقبل

مفتوحبادلرَصأتنطق3"إث!

لوحةفرَحتنطق)أث!

أسبوعشافووَعالأتنطق"3

-عالمرتفعجافووَهتنطق6،برإ
-7

ضيفأورييَختنطق*أ؟3

رشاشمدفعمَقْلييَعتنطق!م!ابإ"لأ

مندهشتامليةلحّنطو6َ+ول
-ص7..-

بْ!ممسبوقةال!مةنهايةفيوقعتإذامسروقةفتحةإلىالألفتحتاجولا

مثل؟كسرأو

مجمد؟إك!؟اث!مْياسىرقم:!،ث!

يقرأاْن:1R؟+ا

المممهروقلا!ا!فتحلاعلىهوأع!ق!ويباف

دسمع:"؟لأمخ-عمل:ءأي!-ا

ذراع:الأ6إنوح:3رأ

محرك؟الأ؟3قرة؟3برأ

المسيح:ول""3حوار:أ-""63
.-7.-

يشوع:أ"جم!؟6مفتاح:!يم؟؟ي!

-42-
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6؟!ه!(لمخرجا)الصؤليةءلهاا-4

بداخلهاوتوضعحركةدونالكلمةنهايةفىتقعصوتيةهاءعنعبارةالمبيق

النطقفىوتظهرالكلمةنهايةفىتقعالتىالهاءعنلتمييزهاوذلك(+)نقطة

مثل:

حصئل-جبى؟3لألابينماعلا-إرتفع:لافى،

-،

مَلكة:ء؟برلأبينمامَلكُها:ءأبر!

ء8-7

التالية:الحالاتفيالمبيقوتقع

التالية:الافعالجذرفى1-

أشعل:أنار:7،6اشتهى:6!يمبر

توانى:؟ء36ِ؟؟ييمندهشا؟+ء6

-7

تعب:؟76علا-ارتفع:6،بر

-7

المؤنثة؟الغاذبةضميرمعالاسماءتصريفعند2-

:،مدرسها866اءأ

الله:3"7:المختصرالجلالةلفظفى3-

المؤنث:الفابْالمفعولضميرفى4-

هابقاأ:،366ك!في7

.:+،

-43-
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!يم!لاالر!ط5-شرطة

فىبينهماالعلاقة0لتاكيدأكثرأوكلمتينبينتوضعأفقيةشرطةعنعبارة

الاضافة:صيغةفىاستخدامهاوبكثرالمعنى

يدخط:"6بر+فى

مدرسة:36،+-؟ير

لا"6ةلشكا-6
3..

؟نوعانوالشدة.الحرفداخلتوضعنقطةهىالعبريةفىالشدة

:جم)ألإ"خليلةشدةا-

وقعتإذاتجد("بكفحووففىوضعهايلزمأنهقلناالتىالنقطهَتلكوهى

كلمةمنالأخير.الحرففىأو،الكلمةوسطفىتامسكونبعدأوالكلمةأولفى

ساكنين:بحرفينمنتهية

قبل:منبيناهالذىالنحوعلىالحروفهذهنطقتغييرهىالشدةهذهووظيفة

فغ:3روكف:ث!6

رصدف:JIMIملكة؟!يم)بري

:6ْ:+
اْنت:"تْ!هرست:أء!!

:-++-:

خطاب:؟بر+3مسكين:؟؟لإ!

:13!ايلا"ئقيلةشدة2-

بر++6..

فىيحدثكماالكلمةوسطفىعادةوتاثى،الحرفداخلتوضعنقطةوهى

فىمرتلإْينطقالمشددوالحرفالتحوية.الضروراتمنلضرورةالعربيةالشدة

مقاطعإلىالكلمةتقسيمعندحركهَ(+)سكونحرفينإلىويفكالصوتيةالقبمة

مثل:

-!غ-
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ثه،1)؟ير+بر،1(سكين5

السلة(ثا5+)6؟ثا56

،+،6(نجار3،ه!)فى
7:-7-

الثفيلة:6الشدحالات

هلنل:منبورغيرمفتوحقصيرمقطعكلبعدا-

صياد:67لأقاضى:6"أ

،-

حيوان:؟++صورة:لإأأ!

قطار:ث!؟ول6كلمة:ء)6
.7َ::

حياة:3"*هصهيون:الإ"نم

مثل:المنبورالطويلالمقطعبعد2-

لماذا؟6أثاهؤلاء:؟؟6

يحدثكمالهاالتالىالحرففى(أ3-)الضعيفةالحروفإدغامنتيجة3-

مكررينحرفينإدغامنتيجةأو؟ا""الجروحرف)6(،التعريفأداةهع

مئل:

الكتاب:؟جم!6؟)+=6؟؟6

الذه!من:362ءأ+-ء361
7+ 7+.

يأخنون:13.،؟يرا=13!يرا

يسقطون:،؟؟)1.-ير)أ.إ%

طحنا:أ.فىو3لأ=أإ3لأ

+َ+-:

يدهمن:اآ،6ءا-أ6ثىول

.6.+

-45-
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مثل:الصيغيقيةعنلتمييزها(الفعلعين)فىالأفعالأوزانبعضمع4-

(؟لا)لنن)صور؟!!إه

!!الا(لنن)كسر:6"ير

؟؟3!101(لنن)تعود:؟؟؟،1

8ملاحطات

الئقيلةالشدةتقبللا(6-لأ-3-6-")الحلقيةالحروفجميع1-

التىالقصيرةالحركةتطالهالشدةيقبلانلااللذانوالراءالألفحرفىقبل2-

:(6،"+!511)"الشدةعن!عوضاوتسمىقبلهماتأتى
6..

صيريةْتتأتىقاطانالمحيريقعزعوضا1-

اقتراب:ج!316تصبع:316براتفسير:لإ"أ6

يفسو؟؟6؟6:مثلقامصتالى؟فى؟6الباتحعنعوضا2-

مبارك:؟فىأ667:مثلحولامتاأتى66!يملإالقبوصعنعوضا3-

فىالقصيوةالحركةتبقىوالحاء(الهاء)ولاسيماالحل!حروفبقيةقبل4-

ءئل:للشدةتعويضدونماالأحيانغالب

هدبو:؟و؟ثا
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أولدلأ6هـ6لمقاطعا-7

المقطع8تعريف

بعدهاوعماقبلهاعمامنفصلةنطقهايمكنالتىالصوتيةالوحدةهوالمقطع

فيها:الحركاتلعددوفقاالكلمةفىالمقاطععددويقاس

علىتحتوىفإنهاولذلك،واحدةحركةالمثالهسبيلعلى15،كلمةففى

وكلمة،مقطعينعلىتحتوىفإنهاولذاحركتان،6أ3!كلمةوفىواحد،مقطع

...وهكذامقاطعثلاثةعلىتحتوىفإنهاولذا،حركاتثلاثفيهاه"لإ+66

إلى:المقاطعوتنقسم

بحركة.وينتهىصامتبحرفيبدأالذىوهو؟ولأي!6.6؟برلممئتوعهلطع1-

مثل؟طويلةبحركةعادةويشكلبتشديدأوبسكونوليس

mmo:صعد-هاجر:65لأسنة

3،،+

ميتة-ماتت:ء+6نصدحة:6لألإ
6+-7..

مثل:منبوراكانإذاقصيرةبحركةالمفتوحالمقطعيشكلأنيمكن:ملحوظة

كلاب:6؟فى

صامتبحرفيبدأالذىوهى:(؟+أي!6)6؟لاأأ؟برر6مقفولمقطع2-

فىالمقاظعمعظممثلقصيرةبحركةعادةويشكلتامبسكونوينتهى

التالية:الكلمات

عم:6أ6ْكفى:6،

عفعنقود:""برأأقضدة؟DOV؟

:+-.::

المقاطع:منالتاليةالأنواعتميزانيمكنناالرئيسيينالنوعينهذينوداخل

وأبسكونمنتهيةوغيرقصيرةالحركةكانت)إذا:قصيرمفتوحمقطع1-

التاليتين:الكلمتينمنالأولالمقطعذلكومثالىثقيل(بتشديد

-47-
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ولد:6!!إدددة؟إ؟6

طبيعة+:لأ3لإهذا:!6

تام(بسكونهنتهيةوغيرطويلةالحركةكانت)إذا:طويلمفتوحمقطع2-

التالية:الكلماتمقاطعذلكومثال

;nnn:بقرة:!/66شررر

7+.+7

بتشديدأوبسكونومنتهيةقصيرهالحركةكانت)إذا:قصيرهقفولمقطع3-

التالية:الكلماتفىالأولالقطعمثلثقيل(

لص:(++33لاا،فىفىعجلة،؟/لإأ:

مثل:(طويلةالحركةكانت)إذا؟طويلمقفولمقطع4-

قلب:؟3جدلد:ن!63

6T-

كأ!ابرأْه؟قط:3+أء

مثل(،مركبأومتحركبسكونالمثةطكلالمقطع)وهو!مفتوحمقطعنصف5-

التاليتين:الكلمتينفىالأولالمقطع

أنا::؟؟هُبنرث!؟6:

8ملاحظات

حرفين:إلىمقاطعإلىالتقسيمعنديفكالثقيلةبالشدةالمشددالحرف1-

المقطعهحركةرالثانىتامأسكونامنهاالأوليحمل

سكونايحملأولهماحرفينإلىيفكهنااللامفحرفههلاح:ءيإي!

6-

ء؟+؟أه:القامهروالثانىتامأ

هفتوحأ:يعتبرتشكيلبدونهاء(أو)ألفعلةبحرقالمنتهىالمقطع2-

شجر.لدقة:لأ)6

7:ه

-48-
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6ب!لا،63النبر-8

نستخدموسوف.النطقعندالكلمةمقاطعأحدعلىبالمدالضغطهوالنبر

.الحرففوقسهمرأسوهىالكلماتفىالنبرموضعلتحديدالعلاماتإحدى

إسماكانتسواءالواحدةالكلمةأنهىالعبريةفىالأساسيةالنبروقاعدة

.واحدةوئيسيةنبرةسوىتقبللافعلاأم

العبريةاما؟اللغةفىوالكلمات

وتسمى:الأخير(المقطععلىفيهاالنبرةتقع)أىالعجزأوالآخرمنبورة1-

العبربة.فىالكماتغالبيةعلىوتنطبق؟؟؟لأ

قبلماأوالأولالمقطععلىفيهاالنبرةتقع)أىالصدرأوالأولمنبورة2-

."لأإ؟؟وشممى:الأخير(

الأسسعلىتقومالنبروضعفىالأساسيةالقاعدةفإنللاسماءوبالنسبة

التالية؟

صكل:النبرعليهيقعمقلولطويلهقطعكل-1

قول-شئ-كلمهَ:636عجوز:م23

".،7.7
أسض؟ذأ؟

كبير:167).-،6

الاخر.منبورةالحالةهذهفىالكماتوتسمى

الذبوهعكل:عليهيقعمفتو!حقصيومقطحكل2-

لدازة5"أ"سماء"!"ة؟

+-3َ،5

الإَخو.قبلماأوالأولمنبورةالحالةهذهفىالكلماتوتسمى

خصسة:

وكلرئيسيأنبراًيستلزممقفولطويلمقطعكلأنالقاعدةهذهمننفهم

منعليهينصماعدافيما،كذلكرئيسيانبرايستلزممفتوحقصيرمقطع

.القاعدةهذهإستثناءات

-94-
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الرنيسية:6القاعداسعثنا،ت

الأولالمقطععلىفيهاالتبريقعالعبريةفىالأسماًأوزانمنعددهناك1-

المقطع.قاعدةعنالتظربغغر

السيجولية.بالأسماءتعرفالأسماءوهذه

هى:الأسماءهذهواْوزان

؟ملكف!؟6مئلفىلأأ1-لنن

:فنجان؟؟أملكللأأ23-لنن

؟مو!ث!!!مئلةلأأ3-وذن

:فتى6كلالأِمثل!لأِأ4-لنن

ي.كلكل
شهر:3؟ل!مثل!لا؟5-لنن

:رهـح؟؟3مثل!لاِأ6-لنن

:صخرة؟؟لامثل!لأأ7-لنن

منزل؟&+مثل3"أ8-لننْ

كله.
:حرير؟لأ"مثل!لأ"9-دنن

:مرضفي؟؟صكل؟؟"لنن31ْ

:صعوبهَزأ""ملوف!؟"11-لنن

:جبينب!لإ3ملكللاأ129-لذن

الواحد:المقطعذاتالأسماء2-

عنالنظريغضالرئيسيةالتبرةتحملالواحدالمقطعذاتالأسماءجميع

مثل:المقطعقاعدة

،!

سلة:؟؟قلب:؟3
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:وهاءبسيجولأووهاءبقاهصالمنتهيةالأسماء3-

المقطععلىفيهاالنبريقعالمذكورتينالنهايتينبإحدىالمنتهيةالأسماءجميع

مثل؟الأخير

حقل:6"نجامرأ-:!لا"6

:،+ء

هسم:

إلىالإضافةحالةفىأها.الإطلاقحالةفىايأسماءمعالسابقةالقواعدكل

تغيردرسفىسنتناولهاالنبرموقعتحكمقواعدفهناكاَخرإسمإلىأوضمير

النبر.انتقالبسببالحركات

هـلهلها؟؟ل!7):تك

الصحيح:المقطععلىالنبرةوضِعمقاطعإلىالأتيةالكلماتقسم

3)63في!66ول"6،أفى3)63فىدي،لأأا-

،:،7.++7،ة7َ-

بسرعة.أمامىمرت،حماهةأماصمرت

36!ألأ!6!لأ)ولء63أفى66!3ألأ+؟-2
:7-7--:،.::+

الأعالى.فىعطارت،ا!حمامةوطارت

الأطفالعلىحافط!!"يا!!!لأيا!!غ!3!!-
::-:7 .7َ

i-!نهأيةهبلال!تتحل!هى!ا!؟)ك!ي؟6!!ه،!ال

.(!نَ!أ)صوتىلىإستمعنا7ث!أيا6لأر!بمنج!-!

.+*

زمننا.فىالأبناءهمهكذا13!أءفى6!فى،!!!6!يمإالإ!ا-
...،-6:..

I-الفعل.هماالنبو

الثانىالمقطع)أىالفعلعينعلىتقعالنبرةأنهىالمْعلفىالنبرقاعدةا-

مثل:الثلاثىالفعلفىمنه(

--51
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سمع:لأ"".قرأ:+63!لا

التصاريف.بعضفىالنبرهوقعفىتغيريحدثالفعلىتصريفحالةفي2-

مئل:منهالأخيرالمقظععلىالرباعىالفعلفىالنبرةتقع3-

دحرج:لإ!اب!؟

على:الرنيسيةالنبرةتقعلا:هظات

الساكنة.الحروفا-

أصلية.حركةمنالمنقلبةْالحركات2-

الحطاف.حركات3-

المنزلإلى:؟؟إ؟6:المكانبة6+:منلالزاندةالاحرف4-

-52-
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(x)"لأ!6!؟؟"!

هاءالثعريف

لأm6،6؟6
؟.،

كماالأداةهذهأصلأنالعلماءويقولالهاء،هىالعبريةفىالتعريفأداة

القاعدةالرأىهذاويفسر)هل(،واللامالهاءهوالعربيةاللهجاتبعضفى

تدخلالتىالكلمةهنالأولالحرفتشديديتمحيثالأداةهذهتشكيلفىالمتبعة

فيه.اللامحرفإضغامعنعوضأحلقيأحرفاَيكنلمإذاالتعريفأداةعيلها

التعر!فهاهتشكيللاعدة

والعينالهاهأمامالهاهأصامالألفحرنىأهامالأصاصالتشكيل

كقامصالمكلينوالحا.الهاهأمامالمعئكلةوالمينكانأياوالرا.مبرالحروتأمام

والحاهالمقمومنيو:ئبراالمثيهلين7ألمثكلهمايمابثكبلهماقثديدمعالحلتية

مامصالحطاتمنبر:كقامصا!ولالحرف

!ه

ائكتاب
المطر

6!؟ثه
!،"ة

الرجل
الواعى
المدينة

ف6؟1
ألأ666

66لأ6
.6

الثب

الجبل

لا!6
+،

666
+،

!!لإ!!الملن!!أ!الخب!

بئ؟51الجبالد؟الصدى

إ؟)دالل!

إبزكاةالثهرر

بالثكيلوشكلهادـرستهاأن!بئالتىالكلحاتعلىالتعويفاْداةأدخ!:تدرلبات

السبب.زكرمعالمناصب
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التعريف8هاءعلىملاحظات

.الكلما!1-

جبل66ْأرض:21"
:،

عيد:ي!،شعب:لأ!

الأخيرةومعبالقامص،الأوليالثلاثالكلماتمعالتعريفهاءتشكل

طويلة:فتحةالكلماتهذهجميعفىالأولالحرفحركةتصبحبينمابالسيجول،

!6"6-6 - inn3؟-لأه
6 : 33 +3 7: T

.إشارةاسممقامالزمانظروفمعالتعريفأداةتقوم2-

المساءهذا:فى6لأ6

:"،

الأسبوعهذات.الأ6"3

ء--67

على؟التعريفأداةتدخللا3-

ي!أفي6نقولأنمثلايجوزفلاضميرإلىبإسنادهمعرفاكانإذاالاسم)أ(

؟"ولأأو+6!ةفنقولفقطالحالتينبإحدىتعرفبل

؟ألم-ه"؟الم:مثللأعلاماءأسما)ب(

6"6+ا-لأ"6"7ا-إه6؟لإ:مثلوالمدنالدولأسماء)ب(
.+3.

الجبل:أوالنهرإلىوتشيرإلجبالاالأنهارأسماءعلىالتعريفةأداتدخل4-

الأردننهر:6؟ايز

النيلنهر:36"أأه

الكرملجبل:ثثِ؟؟أ6

علىتدخلولا،فقطإليهالمضافعلىالاضافةجملهفىالتعريفأداةتدخل5-

فنقول:.المضاف

-54-

http://kotob.has.it



لمدرسةا:66؟ثب!!،+-

؟ير6-+ب!،6؟نقولولا

مثل:الموصولاسممقامفتقومالفاعلاسمعلىالتعريفهاءتدخل6-

يحرسالذى:أ!6؟!5"أ؟6

يقفوقالذين:لأآء66،5ءلأأء6،5

:.7:.

التعريفهاءتشكلبقامصالمشكلينغير(-تم6):الحروفقبل7-

مثل:التشديدعدمعنتعويضدونالقصيزةبالفتحة

الحكمة:بر؟36؟،الوالدان؟؟؟أ؟،5

أولاثى166اولئك566تلك66"ذلكأ"66:الأسماءعدافيماوذلك
.3..7..3

للبعيد(الأشارةء)أسما

A-التعريفهاءحذفتالتعريفقبل(أ-د-3)النسبحروفجا!إذا

التعريف.هاءإلىحركتهاوانتقلت

!!،!-المنزل!ى:!،ثد!ال!+ل!

!!6!=كالذ!؟362+يه!!!
-6!.-!

فميعةال!اا!ث!أا

بدلاأوإلىهبصعنىالجوحووفمنبدهلاالمكانيةالهاءتأسسالأحيانيعضىفر

فنقولى:اللامالجوحوفمن

؟د،!؟أ؟؟6:هنبد!-المنزلىإلىذهب:فى"+61666
-،6.--.

-كا!-

http://kotob.has.it



التعريفهاءعلىتدويبات

؟؟"66"!ريلإلإ"؟"ه
،:

التشكيل:سببهبيثاالتاليةالكماتإلىمشكلةالتعريفأداةأضف

ول:أث!فى56ثإ،؟؟+بم3بر6لأ6،إ؟656أ؟6
6-

-5؟،لملأ.لأرفى-7أيم،ب!6نم؟-أب!63-،؟؟-ولبر!-6لأ3
.،

-5فى،3لأ-Innلأ)ا6ث!-كالاك!6-"،635.ث!6"
67:.:-+،77 :َ-:،.

-65،ول603نمول-5،فى6لأ.فى6لأ-فىأ3"-335ء،.ده3

7++-:.+::-:.::،6.

6،615،-6أ،"-16-65-67،0لأ5لأ،6
.فى:...،
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!لأأم!!؟؟"؟)6(

ئدةلزاالح!و!ا

6!!!ه"أ؟فىأول

وهى(13؟هأ"بركلةتضمهاالتىالحروفمجموعةالزاثدةبالحروفيقصد

الكلمةوبينبينهاالعلاقةأوالنسبلبيانالكلمةأولإلىتضافالتىالحروف

بعدها.التىأوقبلهاالتى

النسباحوو!ا-

؟بم!أ+!إ

المعانىحيثمنالعربيةفىالجرحروف،العبريةفىالنسبحروفتقابل

والكاف-فى(-)بالباء:هىأربعةالعبريةفىالنسبوحروف.تؤديهاالتى

)بخلم(.!مةوتجمعها)من(،منوكلمة-إلى(-)لواللام-مثل(-)ك

حرفيخضعبينماالتشكيلفىبهاخاصةقواعدالأولىالثلاثةوللحروف

خاصة.لقاعدة!منا!الميم

الفسالاحو!ثالمكيللا!!

مش!حرفاسامخنثا!-لساسكوركنةاماما)لااملدسئاص!لعرقا!لأساسىالتشكمل

مركبةبحركةللباء

الحطافطحركةا-؟!6-برهلإجأ!-!ه--!ا3د!

!؟-ل!!

!لأءولإ3ام!؟6!ث!!6د!ث!66)*"ثا5!،لم

::::ا-0+.-.:-.َ،-ة
الحفيتهفىالقسنىبشلنلإيلأتنرت!مص

3m343؟نج!ذ؟6663966لأزلإ"أ؟

يكلأنيمودامد!سليعانمثللهيطو-ح!بما

ثه"3+ه!67)6دو+7؟،؟66د؟لأ

ئمن!ئنبتهلثولارمملدْإتنالمل!رحابلي
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اشرلفادا!امام

ات!عرل!اداهحركآ

حلْبْمابط

دد!ول

المؤلفى

661؟ه

7لجبالإلق

جط+؟لأ

كاللبن

الملْاخغمام

المنبورأ

ثد-بر!أ

+7بم

دل!73

الأبرإلى

أ!37

بنرمأن

ث!لأ6

-..7

ئهمزلاه
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،8)الئسبلجراع!!حْاباليمفخ!الاوط

:)للاما-ا

لى؟؟؟.الملكيةعلىللدول)أ(

المكانية:أوالزمانيةعلىللدلالة)ب(

n-017:الشرقالى

-.:7

الماءحتى:1ألأأ!يم،5

التبعية:علىللدلا+)ب(

لداودمزمور:)616!!!
.،:

الباء2-

:المكانعلى!دلالة)أ(

المنزلفى:+في9

البين!ة:علىللدول)ب(

الشعوببين:بر،آ،،5

الزمن:علىدلالأ)ب(

البد!فى:!ث!6!لا"،+

:)المكان(العنديةعلىللدلالة)د(

العينعند:6!إه؟لأ،1

المعية؟علىللدلالة)هـ(

السكر()معشاى:6بر30!!6
+:ة.

الاستعانة:علىللدلالة)و(

با/\تويسذهب:130أفى"لأ616

7َ

هـ--8
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للثمن:علىللدلالة)ز(

بالنقود-بالقضةي!؟6فى

الميمحر!مشكللماعد

معالأساسىالتشكيل

الأولالهرتنشدبد
الساكنةءالياأهام

20

المحرفىمالحلفيةاًمام

الياءسكونحذتبعد

هنامنء!6:

هناكمن:!!ه
07

ءبر
+"78-:

نصاعداالآنمن

الفدسمن؟؟،6؟"أ

يهودامن17أء؟6
7.

؟6!":سلفا-هقدما

:الكلماتعداما

ولأ،ب؟.ا!بم؟هأب!3!م

بالحيريقتشكلفإنها

:!الميمحرفاستعمالات3-

الزه!:l1;6W)5(للد

فصاعداالآقمن:61)"6ول!،هأْه

.ْ!::-6

ابالائ!:اله!أ!ث!طالك!خمة)ب(

كلا5ي!!لأأ!م!ه1،

دج!ْ!55؟!

:!+1!لو،ا؟لمد!وأص)!-/

أْ:!ثه!ثو،لأوليطث!!!

!-..-

السببلة:علىZlI!ل!)د(

لأ،و!iaول
.+ه:.

لىفبل!لوا!!نفْ!أ

جبهي!3!زا!طكلاْ

ذنوبنابسبب
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النبيضى؟علىالدلالة)هـ(

الممينةشيوخهن:لأ؟6لم؟ج!إ؟

ا!:الرفضعلىطا1t)و(

الانجابعننونفت:ولء61لا!66

:ة.6:+

المجئمنمنعه:"ilكا!"أولألأiء

6 0 7َ

الحديثعنيتوقفلا:6؟؟؟لإ!أ؟7آ؟،3

الفعل(مصدرمبللاكىالمممأنهثا)ولظ

:المادةعلىالدلالة)ز(

الخشبمنهصنوع:2؟لأأ"لالأ

الذه!هن
026
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لعطفاواو-2

ام!؟ب!3أُ

حيثمنالعربيةفىالعطفواوعملالعبريةفىالعطفواوتعمل

.والأفعالالأسماءبينماتربطحيث،والمعنى

الأساسىالتشكيل

617ا*9"بر
.-اة:8

ومنضدةكرسى

لا6ك!؟؟16"3
7:+8+4+

وشبتأكلت

ساكنحرفامام

حروفمنحرفاو

"بومف"

أ.

636أد!أأه
+*:

مباركسعيدة

؟أ؟6"اف
:ة،

للددسرسن

66ارر6+ءأ
-:++

وبقرةحمار

81لأ؟073؟؟ة

وجبنخبو

؟يم*633؟إ6لى
:،7

!اسرةبيت

العطدواوقشكيل6ثاعد

معساكعةياءامام

الياهسكونحذف

مدحركةإلىوتحويلها

؟

أ+!961ةأ!55

وطفلاتأ!فال

1،666ئرزمل!

،.-:..+

وهبوطصمرد

l-؟ول anicههز؟*6فى

والقد"سأبيبتل
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المنبورالحرفامام

المزدوجةوالكلمات

الجملةوسطني

!16أ؟

وذاكهذا

ه+6ة3
،+3،

ودملحم

كاأ!!

الكفاية7منأكثريرجد

أ)617"أ!

7-71

لظرليل

أ\؟مة!ة-ميم

لارضسعا

لاستخداما

مشكلحرفأمام

مركبةبحركة

الحطاتحركة

6إ؟ءأ6ةأ

وحماركد

66كاا
.+6:6.7

وباخرةنللق

أنر6يمإك!؟3ير

وايعانغدل

!آول؟أة-أ+أأجم؟

لاحلامامال
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الزائدةلحرو!اعلىتدريبات

6!ءأ"ك!أ؟،أ+)لأِ+؟لا،؟،5

3-1)الزائدةالحروفشكل1-

السبببيانمعالصحيحبالتشكيل

/519فىلأ"ي!ير

أ؟؟يلإه

G'برلأ ll
.6-:

6،5برلأفى
.4-6

برغ"6

633فيأ

6-:

ث!،ه63336في،0
6،:..،-

1ءيرير6"لأ،6

أ،؟،؟،ه

ثإث!؟،يا؟6

أمم6لألأ،36
4:

!،!!أ+!!3
.3-

!!03
66

فى6برث!3
7.6:

!ك!فى،6
!.7:

أ؟،)6،أه
6:

؟نم؟6فى،!بم،

8991.فىنج!ا+

التاليةالكلماتفى(ول-أ-3-

خروجكملدى

وذهبتم

كبيد

كالعبيد

موسىمثل

الأخبارفى

القادمةالشهورفى

القريةومنالمدينةمن

صدفاءلأ

ليعيزرل!

شبابهافى

الأيامبموو!

الترابمن

سفينةفى

السفيفةفى

نهارليل

الشتاءأيامفى

8991عانمفى
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I-درستالتىوالحروفالأدواتمنهاواستخرجالاَتيةوالجملالنصوصإقراء

به:شكلتبماتشكيلهاسببوعللقواعدها،

أك!366!ء،5.برفيبرا6"ء"ث!،أه-نم"36؟،)6-6أك!!!،آه
:--7.-"-:-T.--:

لأأ؟6،366لاص!+3لإ؟لأأ7الأ"أأك!6فى6أبرلأ-3ء6362لأأ!إ
ه+-َ.:.-::،+:.-

!6يرافى3لِأأيرا"!63لأ3)6ألاي!6؟؟-فىلأ؟؟ل!لأأيرا"631أولثه
.ةا.::،:...:.7:.-

-1666،3"ء)أ،6"ء!66أك!
-:"،..--7-

-iه!616)،ءك!3أ6363لا!؟،

:-.7.:-:-:..+

لأ،56"3+،برفىك!إ6-!6)ك!6630ث!-
-:7 " 5 - TT.

؟)أي!.؟ألإ!بم؟لإ؟+برأ؟فى!أ؟6-

63فى،أ)666-:ك!3، 6.(،m
بز"--:7مه

6")113لا)ء6-
6:ةَ-+

أ!633+.!63لأ!)13لأا-
:":..:7َ:ب-

16لأأفىك!!6ء6-

َ،،..

أ؟6!مبرلأأ؟6إ،:ث!-

16أثألأ*!!االاك!!

:6َ+..

m،!!؟!ءأك!)هـيأ؟!:ث

!لأيه،ك!"لاال!6!"،!ث

!:!هت7!+!

؟!أ،ح!هف!!!أ،أ!ل!!هياله!7!-
-!ة+7::!+0ةْ

.-"75 n!أم!16!أ
!!:+ء

أيايم6لأو!أك!51-
،--

أ)ث!ثه6!ؤ6)!ألأه
ه.":!

أب!ه؟!مإلأِ)أ؟3بر6ءأ؟6-
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السبب:ممللاالآتيةالكماتفىالتىالأخطاءأذكر-3

؟أقهاؤا:؟6:؟؟!16

وشتاءصيف:إب!؟لآجم؟2

الزفتمكلأسودهو:برإفىول6"تلعأأ"6
:..

العرالىالىسامْرهو:!7الألأ"66"ألأ30أ"6

-7:،06

366"+-"أ6؟6أ"6 D:المدرسةالىذه!هو
+َ:..-..:..

يبارك:؟فى؟6ْتفسير:بر"61

حعوف:عbinsمصور:لأ،6
،---

بعثة-وفد:؟نجاأئم!زيتون:+2

سلام:لْالأأْهعيون:لأ"و"ه

القاهرة:66،6+ا
7-.

f-السبب:وأذكرالمناسببالتشكيلالاَتيةالجملفىالنسبحروفشكل

1-6i'i 'ii2أ r-هفيأ5")،16إlit

،0.7-5:

6،617ءث!ء!6"-74!!!ا)6،1لأفى؟ء3-
:!:+.:-!-+-0003

Killأمو،66ولأك!5-6 - l66،يىأفىك!!م
:6.-:.7

"-،ث!63irrL?6ء3!لأ7-

.!::6"

في!6!6دع31فيفى65ث!لع+،فى6ا-8

-.3:7:- ، : " T

+أ76ا!+أ9+لأدع؟دع)تع")ولل!أ؟ث!أ+أال!:؟-9
:65+

.3ألأيا2برالأ،6برك!+ه-'0

6".:-
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الموصول2-اس!ا

إالأُأهيلى

الربطأدواتمنوكذلكالزاندةالحروفمنالعبريةفىالموصولاسمبعتبر

فىالموصولوإسم.أيضاالاسمقبليستعملولكنهالفعلقبلعادةويستعمل

التى--)الذىوالاعدادالأجناسجميعمعوتستخدم""6:كلمةهوالعبرية

مالو؟للالْى(ا-الذفي

ورثالذىالرجل:،6"6"فيك!؟"6
7.--:7-

جا!االذينالرجال:بر"أث!"6"،5
3-:،.:-:،

ذهبتالتىالسيدة:6316لأ"6كالأ6*

+،؟:-:+؟.

ضحكناللانىالنساء:731الألا"6لم""ه6
.6:-:-:،

منبدلا(نج!)بالسيجولالمشكلالشينحرفيستخدمالحديثةالعبريةوفى

حلقيأيكنمالمللمنمينالتالىالحرفتشديديلزمالحالةهذهوفى"يخ!6كلمة

الع!ريةعلمكالذىهوالمدرسهذا:لألإ؟"+نجلأ؟؟؟6،؟ءأ؟6أ"616

يكونماليكن:"فى؟،6،؟،6

السمواتخلقالذى:6!ء"ه6"+"بر
:66"ََ6.

سشحدث؟الذىمن:نج!فى6!16؟،

العربيةفىيقابلبماأحيانا،،الحديثةالعبريةفىالموصولأداةوتستخدم

فيقو!دن؟"،دعهةأولافل!بقةلساا

الجحيم.إلىفلتذهب:i؟لألم"إ""+؟6

يرن(.)دعه،جنالتليفون:نج!إلأ؟لإ)"؟!؟لإ)أألإ؟فى6

(.المستقبلزمنفىيأتىالفعلأنالحالةهذهفى)ويلاحظ

-65-

http://kotob.has.it



(fl)،نجكأ،ي!!م61لأنج!

الخامسالدرس

الاستفهامواتأفى

لِأ!؟أ6أ+طم

أدواتبقيةأماوهوالهاء.واحداستفهامحرفالعبريةاللغةفىيوجد

أسماء.فهىالاستفهام

6الاسقفهاماء

الاستئهامهاءتشكيلقاعدة

غمرالهروتأمام

الهلقي!التشكيل

e..)'Y

+ءلاحَ!6أمام

بالقامصمشكلةغير

السكونوأهام

?6،لأثم6لأ66!يلأ

7.:6:-4-6

162لأ)36"3+
:-،:-3"

أى656ث!،ول66
06-:ب:ة
لأ"،+6162

.7::ة
166كمsipنأءلأ+65
،::-:-67
ك!ء6!ألأ+أ6

،:-،:

ث!+6116لأ6
+--.-

،6".!أ31،5+لأ66
7:-+َ:+:+َ"

أ؟66!"أ66
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"6+ءم!اهام

بالقامصمشكلة

منبوزوغبر

النبأ؟سمعتهل

هذا؟-فىفكرتهل

الفيلم؟رأيتهل

هذا؟صتعتهل

حدث؟عماسمعتمهل

هذا؟قلتهل

أعمى؟أتتهل

دلدثت؟اقتلت

؟ذابهوهل
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ملاحطة4

هاءبعدالخفيفةالشدةعلىبالسكونالمشكلةتجد""بكفحروفتحافظ

:لاستفهاما

إبنك؟قمبمرأمداأ؟،"برو؟نإول؟؟.

أبانكم؟طريقنىسرتمهلأ؟؟برب!هأ؟"يرهث!3؟لإ؟؟6

فهى:الاستلهامأسماءأها

العاقلْعنبهاويسأل)من(؟"1-

؟هناكبجلسمنأفيه،أ"3ء،
..

هنا؟لسكنمنmi،6ء،
+.

للدلالةوذلكلمن،:ء؟أ"أوتصبح"أالملكيةأداةتسبقهاأقويمكن

مثل:،الملكيةعنالسؤالعلى

-؟الكتابهذالمن16إ66؟63؟"نج!أ

البيت؟هذالمقإ+ا66؟إول؟،نجيما)

مثل:لمن؟؟؟"افتصبحفقطاللامالجرحرفعليهايدخلأنويمكن

أذهب؟لمنلمبن؟()ألرح؟؟16؟؟،

العقلاء.غيرعنبهالويسأrهاذا(-)ما6!يم2-

الأساسىالنشكبل

عْيرالأحرفأمام

الحلقية

ء6

الهرتتشديدمع

الاستئهاهيةء6مشكيلقاعد

6+أمام x

والعينعموما

غبرالصنكلة

بالقامص

ء6

لأ-ولأمام

وأمامبالقامصمشكلة

الكلمةأصلمنهاء

بالقامصمثكلة

65
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أمام

وفىمفردةكلمة

وهاءالوتفحالة

التعريف
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؟(مالك-بك)ماذا:?بأ26؟6

صنعت؟ماذا:ألا"،+6ول

7.6

هذا؟ها:؟6إ6!يم

تلرس؟أنترلدماذا:1016)فئم6ْألأ6""6ء6

-،:.:

تقول؟كنتماذا:لأأْء616"+ء6

".6+..

رأيت؟ماذا:أ!ك!،+ء6
،،06

أصلية.وليستتعريفقاءهناالهاءلأنالألأ6لم؟6وئقول

ةنقول:،للتعجبأحياناء6ِةلادااوتستخدم

!الليالى.أجملما!6ْ؟"أأ+بر"هة؟6

مثل:السب!عنبهاويسال)لماذا(أ!36-
T،

العبرية؟تدرسلماذا؟63"+ألأ6؟أْول*+66أ!م
..:مه7-+7

مثل؟أيضأالسببعنبهاويسأل)لماذا(الأ؟46-

للحفل؟تأتلملماذا:16)!هثدفى"+الأالأ6!يم

7+:-.+

مثل:الزهانعنبهاويسأل)متى(!+،5-
-6

؟ولدتمتى:أولأ)36ول+،

+-:-+

هثل:الحالعنبهاوشماأر)كيف(6ثة؟لأ-"633-"63-؟"66-
0....76..-.

للكلية؟ذهبتكيف:-16أ؟لأ3أفىيابر؟66؟6!

؟شعوركهوماتشعركيف:!؟؟لا؟"أ6"أ؟"6

وتصبجالباءحرفعيلهايدخلأنويمكنالعددعنبهالويسام!م(6ث!ول7-

ملكلتههكم:6ول3فى
/-ء-،:

الأسدوع؟فىلوهأكم:فى!فىالأأ،ء،35!6
3.َ،،--
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عمرك؟كم:ك!ب!616برولب!أ

؟عمرككم:أك!ي!برثوبر؟6

؟الكناباشتربنابكم:16فى؟ه"ول7او"ول336!م

مر::7.،،-:

مكل:الأسماءمعالمكانعنللسوألوتستخدم)أين(7؟!أ8-

حسن؟أبن:؟؟؟أأك!إ

مثل:أين؟من:أفىيم!إوتصبعالميمالجرحرفعليهاويدخلى

ىا؟جاأينهن:أ!هك!أ؟؟،1

ملكل:الأفعالهعالمكانعنللسؤالوتستخدم)أين!6؟"ذ9-

شمكنأيخا:،16"!66"،ذ

..،-+

أمس؟ذهبتأفي:ك!+ءأ)61)3!6"،ذ

:-7،::

هصر؟تقعأين:أإه6؟لإ6+لأأ!بم6ك!،ذ

فنقولا:الجرحرفيسبقهاأنويمكن

أين؟من:؟؟،ث!6

أبن؟إلى:6؟؟؟ز

ج!ت؟أينمن:أبر"ول6ء"،فى

....7+

ذاهب؟أنتأينإلى:161أ6"؟66؟؟،ذ

مدكل:أين()إلى)"أا-.
7:

المساء؟هذاتذهبأينإلى:ألأ؟فى6يا"أ

+:ه::3

مثل:التحديدعنبهاوشماعلأ!؟ا-ا

اشتريت؟كتابأى:؟ابر"!م6؟ثب6؟"إ
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أ2وتتبعمذكرأعنهالمستفهمكانإذاإ؟بمتبوعةوتكوق؟"الأصلفىوهى

التالى:النحوعلى،والإناثالذكورلجمع)أبوتتبعمؤنثاًعنهالمستفهمكانإذا

؟امرأةأية:?Tك!ن!أ؟،2

+.

هذه؟لفةأى:ث!+أ632فيأك!27

..TT

؟كتابأى:؟6163؟،إ

فنقول:،والتعجبالدهشةعنللتعبيرأحياناأ؟"أ،6؟"إوتستخدم

عاقل!ولدهنلاله:3301؟؟66؟؟إ
:".66.-!-

جمملة!امرأةمندالها:1؟63"!6أ؟"2

.+6،5-

منبدلاهل؟بمعنىإبر"أ1ا،)ك!أبرأ؟هوأ6؟هكلمةأحيانأتستعمل12-

الحديثة.العبريةفىالاستفهامهاء

الاستفهامأدواتعلىتدريبا!

التشكيل:سببوال!كرالتالبةالخملذىستمهامءشكل1-

؟هذاأناقلتهلأ2*+6+"*ول6"،أد"1-
-:0:-6.

أخر؟أخلكمهل?"63103لأأ26-
:+،

؟جلدهالزنجىبفيرهلأأ6لأأبرأ""6ئرذ36-

هذا؟علىالأرضتغض!ألن?6"226لا6ولأ"rillلاأ46-
:.-:،،

كثير؟أمفلبلأهذاأ؟فى؟ه6إ6؟لأيأ5-

مئلى؟رحلأمكذ!،33237!أول63*""6-
+.8--.

الصخر؟منماءألكمأنخرجأ!!ه310وألأ،"؟؟ألأ6؟أ7-
"7-.
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-87;(،Le6؟العظامهذهأتحبى1؟
.:-7،-:،..،.

بالشر؟الجميلإلىأترد1أ؟6لأول؟وللأ6؟"6؟فيبإه9-

:الاستفهامهاءبواسطةاستفهاميةجملإلىالتاليةالجملحول2-

غداالرجلسياْلىpiK"،".,6ء63ا-
67،7.

منزلهباعهو3"أ."+در63أ"26-
T-".ء

الأمرهذافىالمذنبأفا6363ث!"هأث!،ك!فى3-

-،76...بهلا

الحياءظيلةهى6لأأفى63"4-
.-:+

أ!عنموهأ؟أيرك!انجا؟لا!ه5-

حيامازالالعجوزعمى3"لأأ؟وأأ6+ا6؟أ66-

..7

:الإستلهامأدواتباستخداماسمتلهاهيةجملإلىالتاليةالجملحول2-

وسمعتعرنتأ"ءلأ!.لأ!،6ا-
-3:+:7-:+

اليومصانمونلستم6!أه.لأء"ه"وفىه2-
..::+.

611أ،66،"3- nn.منهأكبرهى
:6.-

اليومالحنطةجنىدأه.66ي!لأ746الإ"46-

ثرانهاكلأبانهاهنورثتهىلأأ"66!.ث!أأول؟6ء"فى،6"66،"5-
:،،-:..:7:7

عليها:واجبجملةكلعلىأسئلةثلاثكوق4-

.أأبه!لم؟6ثلإ)؟6ألأ"31663؟ف!1-6

،+"7:-ة

.النافذةبجوارتقعالجديدةالماندة

ك!-؟،ذفي

-؟،!6!فى

لا-؟6:

-\V-

http://kotob.has.it



6+بربر3آ"،فىأبأ66،؟؟+2-6
-.+

الفصلفىيجلسالطيبالتلميذ

لأ+؟،زفي

:61؟-ث!

:،!-،

63ف3-336 h?7?Tin6!؟"لأ!6.ك

للدرسىجاعتالبدينةالمرأة+"+:َ+ْ"

:؟،"-

:فى-)ك!11

7:

أ:؟،:أ،-

ا.أ6إثه)أفى،+؟فيء"و،)،6366"الأأ)46-

7:"،6:--.7:0.َ.:.
لندنفىمنزلانجلترامنالجديدللمهاجريوجد

6،":ث!-!بم

بر-؟!؟،":/!

6:لا-؟،ز

"فى؟هه"؟"فىولالإ+)؟!ه6لأجمإ؟أ13إ؟6،5-"إ؟"؟إ؟أ5- ،،.

سنواتثلاثعمرهاوابنةستواتعشرعمرهإبن-طفلانلراحيل

:برء6ك!-
T

:6فىا-بر!م3-
--3

:ث!ء6فى++،-
،-

لأ.6!يم؟؟،"ث!؟)3!6ءبرك!)ك!ثم3،لأ6-

.هلنم،.3َ،:. يرامماعلىليسلأنهللفصلإسحقيأت
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ث!71)-ث!

TI

الأ3-؟6

لا-جم!،6.

:7lip-ث!

"أأ"؟؟أ"ك!62؟56؟"،أ؟؟"؟!أ؟،6بم!؟ذ

(5"؟6؟!6)إلأ65ثد"60فىول
-،---،،..

،15؟؟لإ؟في؟؟5-أ

-2!",milأ
-+:

3،فى6بر،6-فى
:..،

36)66لاهـ-

.70لا7

أ!اب!+6؟،"-؟

"!13أك!66-
..+-

7-،36
.7

أأك!+6"ذ8-
،،

أك!66ئج9-

)61،5،126؟في-01
:.،:

إ؟11-1

5؟-12

لالأ؟-31

63أفيفي-14

7،

-73-

أبرإ56بر)603؟؟"؟؟"ث"ه

51،1.ءلأ
،،

لأل!؟،+ه6؟؟ءْ،ط

ك!؟ب!56

33،فى6
+..،

)بر.!6
+.-

أ!!؟+.5-6بر،!")أ،أ

.8يرأأث!6

لأيرإ؟+.

3.ألأ6!!إ

6"1("

+:

'mn.

:-3

.-ti-inil

..،:،

نجاb6نجأ)

.03بر+؟،ك!
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A-السبب:ذكرمعالاَقيةالجملفىالاستفهامية!6شكل

3هه6ء)6ث!63!برا )ءفي6ذ2إفى"،65لأ،irS35ءفي"
55.5َ:َ7.:َ5+5+:،6

رأيت؟ماذاأك!،+ء6ء16-
7.7

الفتى؟يفعلماذا16إلأ66لأألإء26-

؟بيدكالذىهذاها!ص61666إء36-

إسمك؟ما"ء166ء46-

بالامس؟فعلنمهاذاأ؟؟ءأأ؟هلأ"ء56-

تاكلون؟ماذا1ث!أير؟،D3؟؟6ول6-

الصح!فة؟فىالجدلدماأأفىلأي!أ63"6ول7-
66+.-

TTY -A6لكم؟قالماذا?)30ك!ء
َ،7:

3لأيا9- .Ipxو"nn3?تتحسر؟شئأىعلى
+:ة:+-

الوقت؟يح!عندهاستفعلماذا6*أ،أ"3لإ+لأ"6ء6ا-.
3:-
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(1)ن!ن!،6ألأفي

السادسالدوس

أللإ"أأوريإافىشانأسماء

حسية.إشارةبمعونةمعينعلىمادلهوالإشارةاسم

هى:الأشارةأسماءلاستخدامالعامةوالقاعدة

والتنكيروالتعريفوالجمعJالأفراحيثمنإليهالمشارالإشارةاسميطابق)أ(

والقتيث.والتذكير

إليه.المشارهبلالنكرحالةفىالإشارةاسمجاءنكرهإليهالمشاركانإذا)ب(

بعدويأتىالمعرفالإشارةاسماستخدمنامعرفاإليهالمشاركانإذا)%(

إليه.المشار

اسمبعدنكرةإليهالمشارصفةتردالمعرفالإشارةاسماستخدامحالةفى)د(

.لإشارةا

العبرية:اللفةفيالإشارةأسماءمننوعانوهناك

وهى:لل!ريبالاينمار6ءأسما()1

هذا:إ6:النكر؟الملردالملكرلأ-

رجلهذا:؟،"61

مدرسناحجرةهذه:ءأ؟13ي!؟6!6

:المعرفالملردالمنكر2-

طيبالرجلهذا:3ألأ6616؟"فا

هذه2*+:النكرةالمفردالمؤنث3-

حميلةامرأةهذه:6"فىفي!6أ"+

6+6
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f-المعرفالمالودالموفث

جميلةالمرأةهذه:،2663نلا+دلا"66

7.6 2 7َ

إلىحاجةدونماإليهالمشاربعدأ2كلمةتستخدمالحديثةالعيريةوفى

مثل:إليهالمشارتعريف

-2 mom056،أ

0،6،

.ثت6"6أ2"!)6-

6:-ة،:.

إليهالمشاربعدالتنكيرحالةفىإ6تستخدمالمذكرللمفردبالنسبهَوكذلك

مثل:تعريفهدونما

القامةقصيرالرجلهذا:6أ!م؟ءأ6-7ا!6؟"!

هؤلاء؟؟6:النكرةوالاناثالذثزرجمع5-

أولادهؤلاء:،)66،5ثإك!

..::3..

:المعرفوالاثاثالذكورجمع6-

جمملاتءالنساأولانى:أول"فى6"3661"،5

6-0..6:،

أغئياءالرجالهؤلاء:.؟إلأ"،6،ة6"؟66"3"،5

7-:6.-6.:-...

للبعيد:الاشار6ءأسما)ب(

وهى:إليهالمشاربعد!وتردالتعريفحالةفىداذمأتستخدموص

لمذكراللمفردذلك66*ا-

المؤلْثللمفردتلك،6"2-

..الذكورلجمعأولدر3566-
..7!!

الإناثلجمعأولائى4166-

..،
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باودةالمياهللك:6؟ه77ا6660ء،0
--.،.*

أصدقاءالفقيرلذلك:33؟"هأ"66ألأفى"
.-*.-.:ة

صغيرةالمنازلنلك:إ"ه6؟كا!الإ36؟"ه
.7

!وظة4

والعبرية،العربيةبينالإشارةاسماسذخدامفىالفرقيراعىأنالطالبعلى

والجمعالإفرادحيثمنحالتهرفقإليهالمشاريتبعالإشارةاسمأنيراعىوأن

ليستالعربيةاللغةلأقذلك،العربيةاللغةفىوليسالعبريةاللغةفىوالتذكير

جمع،إلىللإشارةمفرداشارةاسمتستخدمأنويمكنالناحيأ،هذهمندقيقة

النحوعلىوذلك،العكسأومذكرإليهمشارإلىللإشارةمؤنثإشارةاسمأو

التالى:

ك!)666بلا،ة
:..7.،-

ب!؟6؟ابل!6

أءأ+6"ث!6؟!7ا
:..3.

أ؟6؟أ"+؟!7ا

6له6 nin6!ث!ث
:..7.-

26لأولل!ء661
-،:.-

الأيامهذه:

الحجرةهذه:

الأماكنهذه:

العصرهذا:

المحادثاتهذه:

الفستانهذا:
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ردلبتك

الأتى؟المئالوفقالمفردحالة!ىالاتىالجملاكتب1-

أ،المفي66)3،6،3فى3بر+فى
.6َ:.-:+

76.....3،0،أ+فىأ636ثاك!-ا - IT363أ،

:3:ب.+::..

جديدةكلماتهذه......أ+ق63؟؟"ة؟؟26-
.:-+

كبيرةعائات.هذهه....أأأ+،6ع!أ+ء"3؟؟36-
06:

حصلةالمتازل.هذه05..."فى،D65"يا11'6بر46-
+-...+:،..-

عالدةليستالنوافذ.هذه005..6"هإ3لايأ"in6"يإ*?6ي!؟-56-
.:،..؟

له!ضاءلي!لدواا.هذه0505.!"هأفى61كأ6أ+أفى6*يب6-

-0..7:"+..+ث-

v-6عبريةالأسماءهذه000055لألإإ؟"ه"ءأ"؟؟

جمدلاتالفتيات.أولائى.....أ+؟6P'I3"11أ66"'8-

:-7..6:،

أ:المناسبالاشإرةاسمالنقطمكانأكمل2-

.63"500006أفى،+6!فى-1
؟3:--.

."613.....36+أثا2-

.:،

.،63.....6بالأ3-
،006:

.ا+الأ.....6""4-66
..:++6

.6فى؟6000053؟؟+5-
::06،

-Yالمعرول:صالةإلىالنكر6حالةمنالتاليةالاشار6جملحول

67"+)ء،66إ1-

؟+.:-

rD'.'فى6؟ثإ2- Ii

6.:،.

أبدإ"لأأ66إ3-

:-66،+اولك!ول36ث!أIْ-إ4-
--....-.،

؟لإ،و؟،ه6؟5بخ69؟!إ5-
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ومصطلحافلخيات

في)أه"بر+-في)أه
7-6

6363أ")أ!
:33

لأ)،30"؟أه
،..-.:

للاأ+366؟6"فى،"!م
.-:-..3:5:

ث!ير+ةا"6

فى+في)76ألافى3
:-1T+::

أْ+)"ول!يربرا!6
:6،.:

71izث!6)،"

7-

؟ء"ث!63في)أه6!،فيول
:.-7.-:،+

نج!)أ؟16!667؟")أ!م6!يم

rrءث!"أفى ii - ii63لآ66+أ

6،-6

في"؟لأ؟!!6

ير؟؟6ث!)6

لاء66561فىفي)6

:..7.:

6!ه616فى)")-66+أ
6007َ.

أأك!6أفىلأ6فىأبرا

أأث!6أ!لألأ؟3

:"

؟؟؟+3ألأيأ؟3

يرن!أأه؟6

لأ،36؟،1
6-!
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السبتيومتحية-هرحبا

مبارلظسعيدة

عليكمالسلام

لذيتكمسرورأنا

تفضل-فضنللظمن

بالجلوستفضل

إشربتذضل

بشرهْتى

الأسرةص!لىسلم

حالك؟كبف

)جزيلا(شكرا-جداًحسن

يجرى؟ماذا-الخبرما

يرامماعلىشئكل

يرامها)حسنعلىشئكل

للهالحمد

سيدىياالخيرصباح

سيدتىياالخيرءا

أنستىياالخيرمشاء

بالسلامةمصحوب

مشكلةهتاكليست
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6؟66
،553

أ؟،بر61أ+،،63

-:-3:

ل!في"أ؟66

"631،"
0066

؟،)6"أفى
6:

67وأول؟،)
..:

فى"6166فى
7-3

+أث!)؟+6
::6

أأبر"3

:..،

"لأ؟36أفى76ابر

:7:..

؟3؟"!بر

"؟16؟16."ء66؟6

؟17أ؟؟،5كهـا؟،6

أ!!6ث!6برامأفى

..-7 7َ

أ!ك!"6برفى+
َ3-:

؟،لأ؟،+ب!6:

636)ك!لأ)

6+

166كمء6
-66

636أم!"
،،

567؟،
،:
فى6ألأ"63

6+

،!-!؟،،1؟

0A-

حذرإ

سادتىسيداتى

سمحتلو-إذنكعن

جديدلا

سعيدةليلة

خيرعلىتصبح

السلامةعلىللهحمدا

اللقاءإلى

هئيئأ

عقيالك

)للملابس(مبروك

إسمك؟ها

اسمك؟ما-

؟عمرككم

؟عمرككم

لحظةانتظرنى

العفو

حدث؟ماذا

لاشئ

سفا-معذرة

طيبوانتسنةكل

فكرةعندىليست
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7lf13'o6أفي?fl

6:.-.-:

ل!6؟نجاه؟5،6

فى6ألأ6ر.لأ

66

3ء"لا7
+--

؟أ،،يه

IWثهأ،"
006،

فىألأأ!اء

،-

لأ166لأ،)،3

:.-.++

mI-xnفىأ6لإك!ا

.:،:..+

بإ3؟

ه!6+إ؟لأ!!

،5لأ،5و

+ه

3أالأ؟أ6إ؟؟؟

؟76)؟فيلأِ؟:

ب!6ط!!!

إ،ه؟؟:5،؟أ)ك!

6ب!،

6لإبر،

،6((

-:3

إل+اأء

6 ( 31(، on
:7.6

؟676
::+

dimي!!؟6
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سعيدةأعياد

للهاءإنشا

طيبوأنتسنةكر

سعيدعيد

!ةلكوأيضا

معلهش-لابأسأ

طيبحظ

حسد!!ن

قريبانلتقى

بالتاكيد

اللهبعون

يسعدنى

حظكحسنمن

تليفونيابكساكصل

؟المتحدثمن

إلهى!عيا-أكبر!الله

متعة

بمتعة

هيا-يللا

حبيبتى-حلوتى

اللهمعاذ

رانع

الحكاية؟هىماحدث؟ماذا
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(2)لأ،،برفي6ألأفي

السألعالدوس

لأِ!هالإس!ا

وهىةاياسماءهنأنواعأربعةهناله

الاسماءعنوهوعبارة(،لأب!هلم"ه)إختصارا""الإسمأوالذاتاسم1-

مكلذاتاسمتميزالتى

عليه.نجلسذاتاسموهوكرسى،:ث!؟"

بهنكتبذاتاسموهو:قلم،لألأ

المضمون:حيثمناتاليةاالانواعإلىالاسموينقسم

نلمسأنيمكنالتىالاشياءأسماءوهى(!إإل"")ملموسإسم)أ(

مئل:بحواسناوجودها

5()نرارجل:؟"نا

pأp:نسمعه(صوت(

)نشمها(رائحةةي!؟

مئل:بخيالناندركهاالتىالاشياءأسماءوهى)"أ!في"(مجرد،إسم)ب(

حكمه؟6ول33

،ا+6:

عدل:لإ؟7ا

علىأوشخصعلىتطلقالتىالاسماءوهى(،لأ"؟6)شخصىإسم)ب(

مئل:لهاهالمناظوةالاخرىالأشياءعنلتمييزهمعينمكان

ابراهيم:"6630
:6+

افريقيا:6*!؟"+ا
+:

)الرئبس(الناسىلهودا:إ!أ"لأ6!6616

06+-.-
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المشتركةسماءdاأىشخصى،ليساسمكلوهو(،برأ؟")عامإسمد()

مثل:الاشياءلكل

منزلا؟؟إ+

:منضدة:")13

اأ،5.04

عصفرر؟961لإ

المفردصورةفىتالىالتىالاسماءويشملى(،الإ"3يرا)جماعىإسم)و(

مثل:،النوعنفسمنجماعةعلىليدل

طأئفة:66لأ

ه.!

موسيقيةفرقة:6؟76ا

3-.

بةغا.6لأث

نواحمنويحددهاالذاتيصفالذىالاسموهو:(-6+"6"ه)الصفة2-

:والخصالواادابعوالنسبوالحالةوالكيفالكمحيثمنمختلفة

صفير:ىأ ،ح!ا

بملتر:فى6

سليم.معاف؟6"لأفى

.7

عبرى:باير؟،

خجلان:ث!،"أ

7:

ترتيبها،أوالذ!واتعدديميزالذىالاسموهو(:696؟؟-"ه)العدد3-
7.

مئل:

ثلاثة:6لأ"ف

3:

بعلراا:7لأ66،3
:+..
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يرمزأواخراسممرلىيحلالذ!وهوالاسم:(6،96-"ه)الضمير4-

مثل:إليه

هو:أ!6

هذه:أ"ول

؟في"؟ا):الاسماءألذان

بناءلهاأنبمعنى(،؟"7!يا"ه)ثابتةلأوزانوفقاعموماالأسماءتبنى

العلةوحروفالجذريةوالحروفوالمغاطعالحركاتعدوحيثهنموحدانحويا

إلحاقهاعندأيضاتتشابهأنهاكما،الزائدةالحروفأو6؟ا؟""6()؟ءأ+

؟الأوزانهذهأشهرومنهالمتصلةبالضمماثر

عبد:لأ؟6ملكل،فىلأيا1-دنن

حصاد:77الإ،6مئل،؟لأ"أ2-وزق

جق:763املو14فىلأ..3-

7آ37

ملعب:؟،67"مثل5ب!فىلأأ4-لنن

ادارة:616ولومثل،لأأ6ب!3لنن5-

66.:6،أ

-متعلم:م!عّفالإلمأ،مثل11!لأ6-وزن
+.

المذكروالمونث.

حيثمنوينقسم.ومؤنثمذكر:فقطجنسينإلىالعبريةفىالأسميِنقسم

ومثنى.وجمعمفردإلىالجدد

67،أنجاه:المذكرالاسم

علاماتالمذكرللاسمالمذكر،وليسصورةفىالعبريةفىالكلماتغالبيةتأتى

يلى:فليماالمذكرالاسملاتحاحصريمكنولكن،تميزهخاصة

-4-8
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مثل:شعبعلىدلإذاا-

إسرائيلشمب:(لأها6"أ،في

:7..

اشورشعب؟(لأةا""61

لمه6*لإالمذكرةالإ!كلامءأسمامثل،حقيقىمذكرعلىدلإذا2-

مثل:المعادنو%سماءبحر،أونهرأوجبلعلىدلإذا3-

لإنانجبل؟أأفى6)فى

-:،

rillall:لفراتانهر

-:7

الكرملجبل:6!؟!م!

الأحمرالبحر:أ!55

نضة؟ي!؟6

مثل؟وهاءبسيجولالأسمانتهىإذا4-

حقل:"66راعى6:أيها6

تعتبر)؟؟لأ"أ(الأولمنبورةولكنها36الطئيثبنهايةالمنتهيةالاسماء5-

ممكل:،شذوذامذكرة

دغل:6"6ي!إل!ل:أ"61

:-7-47

فنقول:مذكرةصفاتهاتلأنىولذلك

الخيرءمسا:؟أفىأ؟61

،:-

ئهر(:وي!أهنالفديمة)الصورةوي!؟6رأبما:

فيماستردالتىالمونثالأسمنهاياتبإحدىتنتهىلاالتىاياسماءمنكئير6-

يعد.
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فىيمأ6"ه:المونثالاسم

التالية:الحالاتفىمونئأالعبريةاللغةفىالإسميكون

مئل:حقيقىمؤنثعلىدلإذا1-

مأ:ث!همريم؟ء6؟ه
.ه،:.

لنت:فى+عروس:61بر
.-

صكل:والمدنوالدولالقارات2-

أفريقيا:6"67"فىفرنسا:فى+6لا
:7--:065

لندن:أأ63؟أالقاهرة؟36؟؟6

حدفا:6ث!؟فىأسيا:*ه"6

-:+006

مكل:المزدوجةالجسمأعضاء3-

ساق-قدم:لاأ6لد؟"6
-":.

عين:ألأإقن:يرا؟أ

التالية:النهاياتبإحدىتنتهىالتىالاسماء4-

حر!؟")3ء6مكل6-ا-
6.:66

خاتم:لأ!"3مثل+-ب-

صحن:ول71لأملكل

الستلوم:!3+مثلول-!-
06،--

باب:؟؟+مكل+ةد-

سيارة:أفى"+؟3مئلة"+هـ-

سفارة:أ+في،؟"6مئلأ!-و-

تعتبرالمجردةوالمعانىوالعناصرالطيروأنواعأسماءمنالمجموعاتهذه5-

:شذوذأصيغهعلىبعضهاكانديانمؤنثه
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أرض:ك!؟2حجر:لإاك!

لغة-لسان:أأ؟فيرنا:؟"

عصفور:أ36لإكأص:أهبر

هرة:لأهفىةابدر:لإ؟6

مدينة:لأ"6ن!ص:31"

ملعقة؟ث!6سيف:ي!؟فى

مضجع:3؟نلأثدبطن:أ؟يإ
6:

مثل:والقتيثالتذكيرتقبلاسماءهناك6-

ism:ح!ر:6،أفناء-حوش
..6:

شمس:"!"طريق:6؟6

معسكر:6فى3ءلغه:أأ"يا

6َ:-:

عظم5ْل!لألدح:تمأ6

أرتن؟لأ67ث!وجه:5؟و9
7.-:-

مناشتقاقيةتاء)ليستالكلمةبنيةأصلمنتاءبحرفالمنتهيةالأسماء7-

معتل:(الاسمأوالفعلمصدر

لا!+:++:توت

حهةموا-ماصد؟أوللأولموت:أولول
،:.

زيتون؟2!+علامة:+أ"

نموذضأت3+أيخدمة:أ!"6

الجمع:حالةفيالمذكرمعاهلةوتعاملمؤنثةغيركلماتتعتبروغيرها
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زلمنا5،ولفىول3،

-.+.

هاتخد5أ؟،6نجأأ+"6

علاهةإضافةطريقعنالمذكرصورةمنتبنىالمؤنثةالاسماءمنكثير8-

مثل:،نهايتهافىأو:"+6+التأنيث

طفلة:،661-فتاة:!61
.:.:-3

عجوز:7ا،6إعجوز:ا2+ا
..+.-

صغيرةهلعقة:بر؟"ول-ملعقة:6بر

مساعدة6لأ:لأإ-مساعدةعون:6لأإ

حكوهة?"61:-حكم!ء"أ:
،7:ة6::

شرطة:ء!ط66ا-حكمنظام:في"!6
+:.:+3
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والجمعوالمففىالمفرد

ث!أه6إإ؟أء2+ب!+"

وجمع.ومثنىمفردإلىالعبريةفىالعددحيثمنينقسمالاسمانقلنا

المؤنث.وجمعالمذكرجمعهناكفإنالجمعبالاسبميتعلقوفيما

إلإ،هكرالملالجمع-1

المفردالمذكرالاسمنهايةإلىوتضاف("ةة):هىالمذكرالجمععلامة

جمع.إلىفتحوله

مثل.

أحصنهَ:هأ؟"oحصان؟551

نأوبما،مختلفةأوزاقأنعلىتردالعبريةفىالمذكرةالأسماءكانتولما

الاسمحركاتفإنفيه،النبرةوضععلىتؤثرالاسمإلىالجمعنهايةإضافة

للنبرالاساسيةالقاعدةصحةيناسببماأوزانههنوزنكلداخلتتغيرالمفرد

القاعدةحسبالنبريستحقواحدهقطعسوىالمجموعالاسمفىيكوقلابحيث

قبل.منعليهاالمتف!

هقطعهنهكونةالكلمةأنلوجدناأه5كلمةفىالسابقالمثالإلىنظرناولو

عليهيقعطويلمقفولهقطعأنهأىهتامبسكونمنتهيةطويلةحركةذىواحد

الأولهمقطعينهنمكوذةالكلمةفأصبحتالجمعذهايةأضيفتالجمعوفىالنبر.

يستلزملا!ووبا!بع15والشوروق،الساصيخمنا!ونوهومفتوحطويل

الميمهثمجالرلوالحيريقالساميخهنمكونوهوالمقفولالثاثىالمقطعثم.نبرا

الثانى.المقطعإلىانتقلقدالنبريكونوكهذاالنبريستلزم،المقطعوهذا؟"ه

واحدهقطعهنالمكونالمفردالاسمأنندركأنيمكنناالمثالهذاوهن

لالأنهإليهالجمععلامةإضافةعندتشكيلهيختلفلاطويلةبحركةمشكل

الأصيلى.تشكهفىالنبرقاعدةيخالف
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انتقالقاعدةمعتلقانيأتتفقلافانهاالأسماءهناياخرىل!زانبالنسبةأما

هالقاعدةمعلتتفقحركاتهافىتغييراتتجرىولذا،الجمععلامةزيادةعندالنبر

التالية:القواعدفيشيوعاَوأكثرهاالعبريةفيالاسمأوزانمعظمنجمعأنويمكننا

منإليهاأشرناالتىالسيجوليةالأسماءأوزانعلىتردالتىالأسماءمعظم1-

تجمعالنبر(درسفىالسيجوليةالأسماءأوزان)راجعالنبردرسفىقبل

!أ؟،ه:لننعلى

هلوك:؟؟بر،5ملبا:ي!؟6

كتب:063"5كتا!:063
.+:.؟...

صبيان:لأ؟"ه3صبى:6لأفى

السيجولية.الأسماءأوزانسالْرفىوهكذا

ويكونالطويلةبالفتحةمشكلامنهاالأولالمقطعيكونالتىالأسماءجميع2-

وأشئ(6:فى)6مثلالطويلةبالفتحةأيضامشكلامنهاالثانىالمقطع

وأكبير()،،3أ:مثلجادولالحولامأوعجوز(أ)أبرامالثلالصيريه

الجمععندمنهاالأولالمقطعحركةتحول(مقتول)73؟ألامثلالشوروق

هى.كماالئانىالمقطعحركأوتظلهتحركسكونإلى

كلمات:جمد؟"هقول-كلمة؟67لم؟أمثلة

5،ء"مثل:غ"أ h:أمثلة

6+:7.

عجالْز-شيوخ:3"ه2+اعجوز-شيخ:أ2+ا
05،5105

قتلى:ث!!أ؟"همقتولأأ:+الأ

+؟

كبار:أأ"65لاكب!رأ):،6
:-

ومقطعهاجادولبالحولاممشكلمفتوحطويلبمثطعالمبدوعهالأسماءجميع3-

علامةاضافةعندمنهاالأولالمقطعحركةتتغيرلامقفولطويلالثانى

م!ل:.سكونإلىالثانىالمقطعحركةوتنحولالجمع

:حراحهفيأ؟؟،5حارسفيأ؟6:
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المؤفث.الجمع2-

6أو!أوب+-61+بمنتهياالمفردكانإذاالمؤنثالجمععلامة)أ(

:(أ+-)هى+

مثل:

أطباق:ninلأأطبق:لأ؟لآ+

أفرا!ا:أْ!515فرس:01081

االستألام؟"بر+أْ+ست!"فى"
.َ،-

ساتكرا:+أ6!دي!ييمسةكرا:ول؟؟؟ييم

"أ+:؟هى"+ةبمنتيهاالاسمكانإذاالمؤنثالجمععلامة)ب(

:-يا+5بيكونأ!بهنمهياكانباذا

مكل:

نداب:+أفى!2ويةزا:+!21

،.:

م!للرا:-+ل!33لرميل:+؟33
،05.-..

نتحوا:+37.12نمنوتحا:أ+و3
.!س.-:

لكمما:+أ؟!بر!يممملكة:أ+3؟!يم

الجمعنهايةوضعقبلالحالاتجميعفىتحذفالتأنيثنهايةأنوذلاحظ

السماعية.الاخرىألمجمعصوروبعضعليهالمنصوصالمثالفىإلاالمؤنث

الشافى:الجمع

علامةبوضعأىالمؤنثصيغةعلىتجمعالمذكرةالأسماءمنعددهناك1-

وماالصفاتمعالمذكرمعاملة2تجاملتظلولكنهائهايتها،فىالمؤنثالجمع

دْلك:إلى

ألاء:أْ+ك!3)ور:ك!فى

.؟

أسماء:"ءأْ+اسم:"ه
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مثل:

عرشا؟3أ3!بحسا:أبرأ؟"

كرسى:"ث!؟لو!أ:أ!لأ

دولابتأأ"6سلطة:أ"؟"أ

ضحية:3ث!؟برأمائدة:أ"؟أ

حلمأأأْهْصوت:أأ+ا

5:مكانأ!+اأوض:2*إ

:+

النهايةأو11-بالنهايةمعظمهاينتهىوالتى،وغيرهالنوعهذامنوالأسماء

المؤنثالاسمحركاتلتغيروبافسبة.القاموسيةالمراجعةأهميةإلىتشيرأ7

وفيما.شيوعاا!ثرالإسميةالأوزانبعضبعرضنكتفىفإنناالجمعهحالةفى

التخصصمرحلةفىالاسمحركاتتغيرجدولفىالطالبيراجعههذاعدا

المقدمة.

؟لأأأ+و!زنعلىتجمع!لأ؟6:وزنعلىتردالتىالمؤنثةالأسماء2-

أطفال:أولإ؟6طفلة؟6"؟إ

بنات:أول6إلأبنت:6لأولأ

إلىالأولالحرفحركةاختلافهعالوزننفسعلىتردالتىالأسماء3-

الوزن:نفسعلىتجمعحيريق

جواد!:أول3"فى!جارلة:"633

.:+-:7

مثل:المذكرصيغةعلىشاذاجمعاتجمعالمؤنثةالكلماتمنعددهناك4-

بيض:أبر"لإ؟هبدضة:6ير"لأ

06

حمائم:إ"ه"أحمامة:6"أو

الأسماءعلىبالكشفالحالاتهذهبمراعاةدائمأيقومأنالطالبوعلى

الشاذ.وغيرمنهاالشاذليعرف

-'q-
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c-مثل؟والمؤنثالمذكرصيغةعلىتجمعأسماءهناك

أنهار:أ+66،5663-رثهر:66ر

6:.7؟66

غاية:6،لأجبل:66

حقل:)؟6أسبوع:الأ3فاة:
-،

جناح؟لا6برنافذة:أ3؟أ

فىيفيدولاشاذأسماعياَجمعأيجمعماالأسماءمن،هذاعدافيماهناك6-

مثل:بإنتظامالقاموسيةالمراجعةأوحفظهاسوىمعرفتها

نساء:فى""هةامرأ:""6

.+5*.

رجال:ث!3"،5رجل:؟،"
،-:.

شات:3!أولبنت:3"

.،

"iفىبيت:فىإ+ n:سوت
+..-

أسواق:"أبم"5سوقْ:ْ"6+ا

مدن:6"هلأهدينة:لأ"6

.7

مكل:جمع،لهاليسالجماعةعلىتدلالتىاياسماء7-

بقر:76ابرإنسان:"56.

++67

هكل:جمع،لهاليسوالمعادنالموادعلىتدلالتىالأسماء8-

حدلد:1263ذه!:فى62

+6.:--

مكل:مفرد،لهاوليسالجمعصورةعلىتاكىأسماءهناك9-

حداة:c؟*nوحه-وو!،!
.3.-5
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المش:صيفة

(؟ه)-:هىالعبريافىالتئنيةعلامة

هحددهْحالاتفىبلالأسماءجميعمعالعبريةفىالتثنيةصيغةوتستخدم

هى:

مالكلةالمزدوجةالجسمأعضاء1-

لأ!3!5:عينيانلأ"أ:عين

نانؤأ:35؟2ث!ذنأ:أ!ث!

،:-.

ملكل:المثناةالأعدادفى2-

لفانأ:*؟فى"هإثنان:"ه"

جزنين:منبطبيعتهاالمكونةالأشياء3-

شطلون؟330"ه:مقص؟؟،!6"ه:
:.-،.

كماشة-ملقط؟؟77ا""ه:حذاء:؟لأأإه

مثل:تثنيتهاعندالزمنأسما4

سبوعانأ:5لأ"ا3)نْيوما:5!!يمأ

iVنشهرا:ثيل6"،5نسنتا:"هول
ه-:.6َ:

المفنىاصيغةعلىملاحظات

فىتوضعبأنالعبريةفىتثنىالسابقةالأنواععنالأسماًالخارجة1-

مثل:مذكراكانإذاإ!نجابكلمةالاسميسبقثمالجمعصيغهَ

:إولدان:،)6،5"فى،

05:++.

مثل:مؤنثأكانإزافبما؟"بكلمةيسبقأو

بنتان؟+أ)6،ي!،في

+:
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مثل؟-بمثنىليستالحقيقةفىوهىالمثنىصيغةعلىتردأسماءهناك2-

سماء:56فول

.-+

؟لإ؟،5:مصر

!!!5:ماء

الضمالْر.هعوتصريفهصفاتهحيثمنالجمعمعاملة،المثنياب!سميعامل3-

فىوضعهاعندالتئنيةصيغةفىتظلل!التثنيةتقبلالتىالأسماءبعض4-

الجمع.نهايةوتقبلالجمعصيغة

المشاةسلاح:66،يا"ه3"أ
..:-،.

أقدامأربع:؟لإ؟،5لأl؟؟

كلمةتثنية)أنظرتاءإلىالتثنيةعندتقلبال!اءوهىالتأنيثنهايةأنيلاحظ5-

(.الزمنأسماءفىسنة

سنتان:ول"5"3سنة:"!6

6+:.-3

-59-

http://kotob.has.it



؟إ؟"؟"هتدولبات

وأ)افرادوعددهالتاليةالأسماءمن(مؤنثأو)مذكراسمكلجنسبين)أ(

جمع(.أومثنى

الجمع.حالةفىالمفردةالأسماءضع)ب(

التثنية.حالةفىالتثنيةتقبلالتىالأسماءضع)ب(

المفردةأصولهاإلىوالمثناهالجمعالأسماءحول)د(

ردقا:)ؤةنعجا:3لأ+6

خطاص:فى+3ءلثلعسا:ألأأن!6

،..:+

تدريب:ألإ"؟ولكلب:فى)ب!

رنبةأ:ير+إِفي؟جنيه:6"لآنج

عجوز:لأ3نراإصيبة:3؟!6

صسان؟6،5لأ3-.أث!3
-..*:!ل!.،،

فلاح:6بر"حةتفا:أنم9+
َ.+

لجرةا؟6بر6رةلنظاا:5،فى"7ا"6
-.:،-.َ-

طيبون:5؟"ألأنسنتا:
ه-+:

لغريبا:661ظهر:66،5لأ

ولادأ:5،،،؟؟ئققاد؟+أ+ا7

.-،بز

حكيم؟5ي!؟ملك:أيا؟

لص:فى3لاكتص؟3،60ة

:،..-+

كبيرة:6؟أ؟6تبكا:6؟51

سةكرا:ول!؟ي!4رلتجاا:5"؟؟أ56

بطضا:أ"،+ال!جدش:3"لأ
،+

باب:+ث!؟سقف:63!!برا

زهارأ:ا63،30يةالد:ن!،؟6ول

..+.:،././

مصعد9لأأ"+ءكوكص:33أبر
.-:-.

حقيبة:أى؟7ارةسيا:بر"+أ؟3

يرانا؟هأذخط:+أفأ،

خد:3،ثامقلض:"6،،
+.-:.
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)3(؟،فى،فيلأأ6في

الفامقالدرس

الضممانرالشخصيلا

ة"،66بلأاهي

ضمائر:،إلىالعربيةاللفةملو،العبريةاللغةفىالشخصيةالضمانرتنقسم

الربطويأدواتبالحروفأوبالاسممنهملةشخصيةوضمائر،منفصلةشخصية

بالفعل.أو

المنفصلةالشخصبةالضمائر)أ(

نحن؟أ.و3و!-أفىك!ناأ؟إ،ك!

نعَأ:5؟؟نتأ:+6"
-61..-

لنا؟أيبربل!نتأ:!ك!

هم:5؟هو:أ!لا6

هن؟أ؟هى:"،؟

هلأفىبر"وهى،المتكلمالمفردلضميرأخرىصورةالقديمالعهدفىوتوجد
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بالاس!االمتصللاالضهمانرالشخصيلا

الإس!اتصريف

؟تله،تلمول

لشئأشخاصعدةأوماشخصامتلاكعلىندلأنالعبريةفىنبريدعندما

المملوكالشئبنهايةتلحقالضمالْرمنمعينةأنواعانستخدمفإننالأشياء،أو

بالاسم.المتصلةالشخصيةالضمائروهىاالملكيةضميرعلىلتدل

بالاسمتالمتصلةالملكيةضمالْرمنمجموعتانوهناك

(5المؤنث-)المذكرالمفردبالاسمتلحقمجموعة

(.المؤنث-)المذكرالجمعبالاسمتلحقومجموعة

المل!كر:الملردالاسمتصرلفا-

مفرداسموهى،بالعبرية(أهم5)حصانمل!كلمةلديناأنإفترضناإذا

التالى؟النحوعلىشخصكلعلىالدالهَالضمائربهانلحقفإننامذكر

حصانى-،!أم5

حصانك6!15؟

حصانك6أ!5

حصانهأ515

حصانها6ه!15(

حصانناأء3إ؟5

حضاْنكميرهأ؟5

حصانكنفيأ515

حصانهم5155

حصانهن11

الملكيةضمائرهىف5بكلمةألحقناهاالتىالنهاياتتكونهذاوعلى

والجمع.الافرادحالاتفى(الغائب-المخاطب-)المتكلمشخصكلعلىالدالة
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8ملاحصاف

.(أ+ء2ئم؟،ألأأول)ثابتةحركاتهاتظلءأسماهدافيالاسمتصريفعندا-

لتغيرنتيجة؟"يبربرأول؟وألاأ+حركاتهافىتعديلاتستلرنمأخرىوأسماء

هى:التصريفأثناءالثابتهوالمقافى.فيهاالنبرموقع

مثل:قصيرةبحركأوالمحركالمنبورغيرالمقفولالمقطع)أ(

تلميذ:+؟؟"6منضدة:"131

::،

حقيبة:أ"؟؟3رصاصة:أ66بر

مثل:مدبحرفمتلوةطويلةحركةكل)ب(

حانط:liجمرأ!ا:لأ*"

صوت:أْ؟3مدرس:6إ"أ

مثل:،"+ةأوأول-النهايةقبلوالصيريهالقامص)ب(

زاوية؟إ،+أمنفى:،)أ!

ملكل:أسماءفىوالصيريهالقاهص)د(

ألم:؟فىثتذيب:!؟3

قاعدة:يرثالأ

فحسب،الثابتةالمقاطعذاتالاسماءعلىالمرحلةهذهفىمنهجنايقتصر2-

)أىثابتةغيرمقاطععلىتحتوىالتىالأسماءإلىالضمانرإضافةوعن

التصريف.عندذلكمراعاةفيجبحركاتها(فىتعديلاتستلزمالتى

علامةحذفيتمالضمائرإسنادهاعند6بالتذكيربعلامةالمنتهيةالكلمات3-

تصبح:ءأ؟6:مثلبالاسمالضمائرتلحقثمالتذكير

--ءأ؟يرهأأ؟فىيأةأ-6ibأ-6أولءأ؟6--أ؟66ي-ءأ؟،

i51لأول-!أ،ول-أ؟يرأول
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المونث:المنردالاسمتصرلد2-

نلاحظفإننامؤنثمفرداسموهىفرس،(64أ5)مثلكلمةأخذناإذاأما

نضيفثمتاءإلىالتأنيثعلامةالهاءنقلبأنتصريفهاعندالضرورىمنأنه

الضمائر:هذهفىتغييرأىدونالمفردالاسمإلىأضفناهاالتىالضمائر

فرسى+،515+؟
ة.،

فرسك؟36.؟أكا؟566

lc6فرسك؟6؟؟

فرسهولأ515+أ

فرسها؟36أأ؟!5

فرسناي!وأأ"ي!!أ5

فرسكم؟يره05=؟؟بر

فرسكنأ؟فياو؟ير15

فرسهم!هقةه!5
،،

فرسهنأ+ا+هإ5
73

4هلاحطات

أنتمضميرىمعإلاهىكماظلتالساميختحتالطويلةالفتحةأننلاحظ)أ(

الضميرينهذينمعالنبرلأنوذلك،قصيرةفتحةإلىقصرتفقدوأنق

أنقن.فىوالنونأذتمفىالميمبينالفارقلإبرازالضمير،مقطعإلىينتقل

طوي!مقطعايكونلاحتىالضميرعلىالسابقالمقطعتقصيرلزموبالتالى

النبر.يستلزم

الدئْيمثعلاماتفإن!!غيوأخرىبنهايةتردالتىالمؤنئةالأسماءفى)ب(

بقليةفىالتخييربعضيستلرْمالأمركاندىان.حذفأىدونإليهاتضاف

مثل:الكلمة

سيارسْ:أفى؟؟،؟3

07.طفولتى:ئا!أ؟؟

!.وفدك:لْلأ)3؟6*غ

.:+َ.

ستكمكرا:5يري!ي!63؟
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هـلب4تك

الضمائر:معالتاليةالأسماءصرف

6،566+66،"+ولإ)6"-ولإفى7-66ء؟+)-66أء
+.،ه:-+06:-

الملمكرالجمعالاسملحصريد3-

فإنمذكرهجمعوهى،أ؟"ه5:أحصتة:ملكلكلمةلديتاأنافترضتااذا

التحوعلىوتكونالمفردالاسمضمانرعنتختلفبهاتلحقالتىالضمانر

اعا؟التا

.أحصذتى،-أ؟،5

أحصنال!؟66:أ؟،566

أحصننبا،6-أ؟،ي5

أحصنتهامه(،151(،1

أحصنتها،515،66
"6:

حصنتناأأر،..أفى،؟51

حصنتكمأهث!،."هير،أ؟5

حصنتكنأأ،ير..أير،؟51

حصنتهمأ5؟،."5؟،أ؟5

حصنتهنأأ،؟105؟أهيما5

8فملاحطا

منتحذفوأنلابدالجمععلامةأنالمذكرالجمعالاسمتصريففىنلاحظى)أ(

الضمانر.نضيفثم،تصريفهفىالبدء:قبلالاسم
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المونث:الجمعالاسمتصريف4-

فإن،مؤنثجمعإسموهو(أ+أه5)أفراسمثلاسمألديناافترضناإذا

المذكرالاسمإلىتضافالتىالضمانرنفسهاهىإليهتضافالتىالضمائر

التصريف.عندثابتةتظلالمؤنثالجمععلامةأنونلاحظ.الجمع

سىأفرا:؟،-أ!،515

أفراسك"66أ؟"51566

فراسكأ6إ-6أ+إ515

فراسهأ،1أ+،5151
6،

سهافراأ"6؟"6أأه5
.7:5

سنافراأأو"!؟"وأ515

سكمفراأهبر!.ه؟،يرأ515

سكنفراأأير1005ير؟أ515

سهمفراأ5؟"..ه؟؟أ515

سهنفراأ10061؟،؟أ515

)"كلمةبإستخداموذلكبالأسماءاالضمائرلالحاقأخرىطريقةهناك-5

فىقبلهاالاسمويردنفسها")بكلمةالضمائرتلحقالحالةهذهوفى

ملكل؟التعريفحالة

أفراسكم-.."ثايره156؟،5

كلالها"أ!د؟،565
ة:+:

مدرستناأفى)"6أ؟ول؟
،:

كللهم65ثإ"603،60
-:70:.،:.

:هـأIfollتصريف

-أفىثا"-7نما"مة-أ؟!ء6؟"-76كال!-+؟"

.61الا"-ohثا"-31)"-30)"

:+:.:+:"+":.:8-
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رلبتك

المتصلة:الضمالْرهعْالتاليةالأسماءصرف1-

-+أ6أول-أإ؟-!6بر-633،0.-6أ6لأفى-5،)6؟-13)".،

،....-.6-ث،.:،:.*

-3،ك!)3ث!-(؟"ك!)هك!-(!،ث!")!6لأ-(،برول)+بر-+3،

-.-5503.:.....،،.

)3؟-(55.لأ)،بر)لأ؟ث!+.(.أ+inx-3،")3ك!-("366؟ك!-

.ب---.،.6+..7

5(0000،بر؟

استعمالحالةإلىللضميرالمباشرالاسنادحالةمنالتاليةءLam.الاحول2-

:.("

"؟؟66+ة؟،:نموذج

6+أءأ-"33،-فىلأ،+،-ث!لأ،أ+،-6،)،-6،1،-،6،

-3:--:-.-:--،-:-.:05-،+

-أ؟3-؟؟؟،؟76ءإ)76-إ)6+6-أفى؟"؟ب!ببر-أ؟667!ير؟؟،6
:+6:+.

.6+هأ3لأ-!!3+فى،1

.:7+-:،6
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والظرصوفيلحروفيباالضمائرالمتصلة

المكانوظروف:إلجرحروفتقابلالعبريةفىوالكلماتالحروفمنعددهناك

ذلك،إلىوماوتحتوبينومعد!الىعلىوكلمةواللاموالكافالباءهثلالعرلحيةفى

الأشخاصعلىلتدلخاصةضمائربهاتلحقالعبريةفىوالكلماتالحروفوهذه

بالملاحق(المتصلةالضمائر)انظر.التالىالنحوعلىوذلك
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لا(ا،لأ،!نج!6لأإفي

التاسعالدرس

ال!؟م!"3الإضافهَ

يعدالأولالاسمفإنإضافيا،ارتباطاالعبريةفىاسمانيرتبطعندما

الحالةهذهغيرفىالاسمويعتبرأ؟6(،)5إليهمضافاوالثانى)و؟!6(مضافا

مطلقا.إسما

الإضافة:صورمننوعانوهناك

ا!سماء،تكونحينوذلكلأ(:3يرا"أ)؟؟"3+الثابتةأوالدانمةا!ضافة1-

هنفصلةكلمةكلبمعنىلهلاعلاقةجديداهعنىالاضافةصيغةتركبالتى

ملكل:

ث!،+؟؟6؟مدرسة

إختفيتاقدحتاب،6؟فىوكلمة،بيت:بر"+!كلمةأننجدالمثالهذاففى

المدرسة.وهومعا،عنهمايعبرجديدامعنىوكونا،المعنىمنتماما

المثالْسبيلعلىأيضاذلكومن

رأسبمعنى6"في،جالس-بجلسبمعنى3)،أفيرئيس:،أ"3-لأ"في

رثيس(.-

ملموسأوحقيقىشئ:بر؟إألأ"أ-فىبر؟"-

جديد(؟3؟إيا-غنامألأ"أ:-تممتلكا:-؟بر؟")

(الممتلكات،قائمةأيامنافيالشائعبالمصطلحيسمىماعلىأيضاوتطلق

منالطلاقحالةفىعليهاالحصوللها!يحقللزوجةتكتبالتىالقائمةوهى

ن!جها(.
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()نباتلشوفانا:لأأأفي-ْ!ذ؟+

06

)ثعل!(:ألأأ!،سنبلة:+؟ذفي)
+:

الاسماءتع!رحينوذلك:(26"7ا"ياأ؟؟؟"3)الارتباطيةالاضافة2-
،.

يربطارتباطبينهايقومولكن،منفصلةمعانعنالاضافةصيغةتهـونالتى

":؟مثل،معينمعنىعنللتعبيربينها

مسائيةصحيفةلأ؟فى:أ-لأ+أ

إفطاروجبة6:فييراأ++-؟6

إليه،المضافوهما6!برالأ؟فى-:الكلماتأننجدالمثالينهذينفىهنا

مجردليستالصحيفةأنحيث(،؟66!6ا-لأ+أاالمضافوصفتحدداق

وهكذاالافطار.وجبةبل،وجبةأيةليستوالوجبة،مسائيةصحيفةبل،صحيفة

وأنواحعدةهنالمضافيصف،عادة،إليهالمضافأنالأمئلةهذهمننستنتج

يلى:فيماالمجالاتهذهحصرويمكن،مجالات

يوسفبيت:"أ؟6-لإ"+--ء---مئل.--،الملكيةا-

بابلأنهار:بريرأأ+-6أ3مثل،المكان2

الفجرصلاة:-"؟؟"+"أول؟؟ْمثل،الزمان3-

الح!مرض:ءمئل،السبب4-
--:،،-:

حجرىمنزل:3،0"فى3"+-مثل،المادةت5
..-:+.

)محارب(حربرجل:6؟أ!ول؟،"-مئل،الوظيفة6-
:76

)ارضور(البوقصوت:66"أث!أأ-مثل،العملأداة7-

اللحممدر:3"6؟"6-مكلالوعاء،8-

كيلونصف:ب!!؟-بم"أأ،والوزنوالمسافةالمقياس9-

عقربلدغة:لأيمأفى-لأج!"لأ+،لفاعلا-01
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الاباحترام:3أبرفىأ+-،بهالمفعول-اا

الطلعةجميلة:3!+؟؟؟6إ،الصفةا-2

الانشادنشيد:!"6-لأ"؟"ه،المبالغة13-

مصرهنالخروج:6؟تاإلإ""+-!ملإالاختصار،4-1

موسىلد؟إ؟،-غ"6،الكلمنالجزءا-5

سيناءجبل:"66-؟"فى،العامإلىالخاصإضافة6؟-

ملكيةعلاقةبينهماكلمتينبينمافيهاتفصبلالتىالجملبعضتحويلويمكن

سبيلعلىبسيطةإضافةجملإلىالنسبحروفأوالوصلأدواتباستخدام

مالكل:الاختصار،

الكتبأجلمندرلاب؟؟؟"هير"؟"أأأ"6ا-

كتبدمولاب؟7؟"هT61؟:اختصارافتصبح

للكتابةمنضدةأوهائدة؟بر؟"66ياي!أفي2-

كتابةهنضدة,بر+"فىأ31".اختصاراتصبج
...3::.+

باللبنمملوءكأس:353ءأ"6برآه3-

.،..77

حليبكأسيافى3دأهاختصاراتصبج
TT

التالية:للجملالاختصاربهذاتقومأنحاولالنسقنفسوعلى

السبتليومشمعة:بر"

..:-7

بالسكرخاصةصغيرةملعقة:6بر5"أبرفى"+

-.":.7

البلاستيكمنصغ!رةملعقة:؟؟؟؟لأ"+اثت؟"+

العبرلة:فىللاصْافةطريقتانوهناك
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بهاًالتعريد()الاضالة؟،أ؟لأ+؟؟،!أ!:الأولىالطريقة

عبارةوهى)مقيف(تسمىواصلةبنبرةالأسمينبينفيهايربططريقةوهى

بالإْضافة،إرتباطهماعلىلتدلالاسمينبينتوضعصغيرةشرطةعن

ويترتب.واح!ةكلمةوالنبرالنطقمعيارعلىالإسمانيعتبرالحالةهذهوفى

المرورقصدأ!إإلى)المضاف(الأولالاسمفىالطويلةالحركاتتقصيرهذاعلى

كلمةدهاعتبارهماالأسمينارتباطعلىيترتبكذلك.النطقأثناءبسرعةعيله

إليهالمضافإلىالنبرةتنتقلوعادة5كليهمافىواحدةرئيسيةنبرةوضعواحدة

بحيثالنبرقاعدةمعتتفقكىالمضافالاسمحركاتتغييرفىالسببهووهذا

إلىأنتقلتقدالأساسيةالنبرةأنطالماللنبرقابلةغيرمقاطعهجميعتصبح

إليه.المضاف

وضعهعندوالجمعوالمثنىالمفردالإسمهنكلفىققععاهةتغييراتوهناك

يلى:فيمانجملهاالمضافحالةفى

لجد!ولطبقاَالتقصيرتقبلىكانتإذاحركاتهتقصر:المذكرالمفردالاسم1-

.المحركاتتغير

مثل:للتقصيرأساسيةحالاتوهناك

حرفتحتوقعتدماذا.سكونإلىتحولالمنبورللمقطعالسابقةالقامص)أ(

:باتاححطافإلىتحولحلقى

pin Pinخضارشورلهَ:أول33إ
77-:.

العالمس!د:ألأأْ؟هأأ"6
-:

دلدسعيدهيناء:لأ،6لأفى!يم)لأ!أ6"-4؟)

مئل:تاءجادولحيريقأوتاءبشوروقالمنتهيةالكلماتعد)فيما

زاولة:12،+منفى:،أأول

66.
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:باتأحإلىتحولالمنبورالمقطعتحتوالصيريةالقامص)ب(

لمدينةاحكبم:لأ"6لمإجم!اأجمأ

الربكلمة:بلإ)أ؟،66365د6

+،:-..

المقطعذاتاكلماتبإستثناءتتغيرلااطويلالواحدالمقطعذاتاكلمات)ب(

مالكل:قصيرةفتحةإلىفتتحولىبالقامصالمشكلالواحد

الماءكأس؟6"إهث!أهبرأه

الفلاححصان:3؟برلأإه5أه5

تقصرحيث،العزميد:6:ي!اما"حالإضافةفىتصبجمإنها6ةكلمةأما

.بتاحإلىالقامص

مثل:،!"أوزقإلىالإضافةفى-!"أوزنعلىالأسماء)د(

العممنزل؟6أ66ثه"ولالاضافةفىتصبح؟فى"+

زيتون:إ"+الاضافةفىتصبح:أ"؟

مثل:تتفيرلاالمفردةالسيجوليةالأسماء)هـ(

الملوكملك:6؟؟بر"ه؟؟6

الطعامغرفة:لم"برأ؟66تصبحغرفةي!؟6:مثلكلمةولكن

المونت:المفردالاسم2-

فتحةإلىنهايتهاتتحول66التأنيثبعلاهةالمنتهيةالمؤنثةالأسماءجميع)أ(

مثل؟+-وتاءقصيرة

خبزشريحة:؟؟هول؟516لقمةشريحة؟6أمم63

:6.

الولدفرس؟؟6فيأ؟+wفرس؟إ،56

الجمالهلكة:6؟إ؟،في)بر+ملكة؟؟أبر!

:+:

البنكموظفة:فى؟7ا6؟+بربراموظفة:بربرا"66
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فيهاالاضافةعلامهَتتحول(76)بالمنتهيةالمؤنثةالأسماءبعضهناك)ب(

مثل:(،)؟؟لأ؟6وزنعلىمعظمهاوياكى+بإلى

n5z; nn:مصرحكومة؟6"هءلأولء"أ+حكوهة
ه-:.:."::6+::

ة--قسم()!3؟؟6--(شرطة-6)في"كاأ

مطعم(6-)!؟أأ-زوحة(-"+ءء)لأ!6-نفق(!6663-
...ه.:..:،+.

(.قيادة6-؟بر+ث!أ)-(كلية-هعهد)؟بر؟؟6--

وتنطبقنهايتهاتتغيرفلاالنهايةهذهبغيرتردالتىالمؤنثةالاسماءأما)ب(

إذاالحركاتتقصيرقاعدهالقئيثنهايةدونالمؤنثةوالأسماءهىعليها

التقصير.تقبلالتىالأوزانمنكانت

المنمكر:ابمعالاسم3-

جادولالحيريقوهىفيهاالجمعنهايةتتحولالمذكرالجمعالأسماءجميع)أ(

مثل:-عنهالنبرضرورةورفعالمقطعلفتحويودصيريهَإلىوالميم

الصبىأحصنة:6لأ؟فىأ!"5أحصنة:أ؟"ه5

غرامحةخطالات6ْفى"6ء3+فى"خطالات:؟3+فى"ه
.:-3+..6:.ء.،:

أجريناالتقصيرحركاتهاتقبلالتىالأوزانمنالجمعالاسمكاندهاذا)ب(

.الحركاتنىالواجبالتعديل

المونث:الجمعالاسم4-

الإضافة.حالةفىوالتاءالمشبعةالحولاموهىالمؤنثالجمعنهايةتتغيرلا

التعديلأجريناالحركاتتقصيرتقبلالتىالأوزانمنالاسمكانإذاولكن

مدكل:اللاطزم

ninnh

7:.

.لأ.-،أ+

!)3ءأْ+6!؟5:حرو!دمويه

..،،:.

!حفطائر:6؟بر"وأ+لالا
:+..
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المتلى:الاسم5-

نأأىالمذكرالجمعالاسمفىيحدثكمانهايتهلتغييرالمثنىالاسميخضع

التىالأسماءأوؤانمنكاندهاذا.المقطعلفتحيودصيريهإلىتتحولىالنهاية

ملو:التغييرأجريناالحركاتتغييرتقبل

الولدأبدى:فىأ66"6؟لدان:."6؟ه

-.:ه...-*-.

الشتشفتا:rizol"فى+؟شفتان:"3+"ه
4.-6:7..--

النصوصمنكثيرفىاختفتقدالواصلةالنبرفوهىالمقيفأنونط

.الكلماتربطفىأثرهاينفىلاهذاكاندمانكتابةالحديثةالعبرية

8ملاحطات

)المقرا(لغةتميزالتىوهى(،البسيطة)الاضافةالإضافةمنالنرعهذافى

مثل؟إليهمضافمنأكثرللمضافياكىأنالممكنمنأنهنط(القديم)العهد

ابراهيمحياةسنىأيام:566"فى'3؟"فى""؟"
+6-:مر:...:

نج!يابكمةالإضافة:الثانيةالطريقة

أداة"؟كلمةْبوضع،الحديثةالعبريةفىولاسيماأحيانأ،ا!ضافةتصاغ

المضافتشكيلفىتغييريحدثأندونإليهوالمضافالمضافبينالملكية

المشنا(5لغةفىالطريقةهذه)اتبعت

الإضافة:منالنوعهذالصياغةطريقتانوهناك

الإضافة:طرفىمنكلإلىالتعريفةأدابإلحاق)أ(

الفصلمدرس:؟بر!6نجأأأ؟6ول6

الفلاحبقرة:6ث!بر6!أ6!66
7'" TT.+

المتحدةالأممسكرتير:أ+663ء"إلم"إءأ""يا؟؟إبر"6
:-6

التعريفيهاءالمعرفإليهالمضافعلىيعودبالمضافضميربإلحاق)ب(

مثل:المضافعلىللقكيدوذلكوعددهجنسهمنيكونأنبشرط
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يوسفمنزلة"أ؟6بر"+

،أ؟6i("6+د:تصبح

الهدنةلمحنة:6!"+ا"؟"فى+6+-ألا

؟3"+ا"فى،++"أ6!!الملا:تصبح

الفلاحأحصنة:66؟برأ؟؟5
7+

إ؟بر6"؟أ؟،51:تصبح

هاملاهملحوظات

التالية:الحالاتفىمعرفأيكونالعبريةاللغةفىالإسمأننلاحظأنيجب1-

التعريف.اداةعليهدخلتإذا)أ(

المتصلة.الرفعضمائرمنضميرإلىمضافاكاقإذا)ب(

علم.اسمكانإذا)%(

نأيصحلاأنهبمعنىواحدةطريقةمنباكثرالاسميعرفأنجوزولا

العكمى.أوالرفعضمأذرمنضميربهيلحقثمالتعريفاداةعليهتدخل

ف؟6++:نقوللا:إليهوالمضافالمضافبينفاصلإدخاليجوزلا2-

اماالحالةهذهفىإذمحارا،عشرونحوالىاضرا!:،ول*"هلأ"6؟ه3
+َ05..

تقريبا،لإ!ا؟6:بكلمةالكافحرفعننستعيضأو"؟الاداةتستخدمأن

:َفنقول،الجملةنهايةفى
ث!،ه،!ملأ"6،5برأ!؟!؟،+6

6::":.60-

66لأ0،3،"ك!،5لأ"في"؟6؟أو
6-.:::

الاداةإستخداميستحسنالمحملةفىإليهمضافمنأكثروجودحالةفى3-

نقول؟فلا،المحملةصياغةفى"؟

أ+6؟76أ762-5*؟،6،611)+
:6َ..
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نفول:بل،الخضرواتتجارمنظمةاتحاد

أ+.6+اإ636،+إ115لاك!6!أ6)6و؟6
:-++-::...-.7.-

الإضافةعلىؤلدرلباتلطبيقات

التلميذكتاب1-

ي!؟!،636-؟ير

؟؟؟!م،6!)؟؟؟6-

!لأ؟؟يخ؟،6")أ؟؟6-

التلميدةكراسة2-

6!)ول؟666+ييمي!لإ
06:ي::"

؟؟أء!66")بر6+63!يم
.:.::06

6ير3!يم .mrrm+)ء،66)"
::66 0 : - "َ

الأعداءجنود3-

-6"أ،333،0)7
-،-6:.

)")366،ء oك!أ،فى،ه
.،-.:،:.

ث!أ!فى!!6")فى)،356
..7-.:0:6:.

الفتياتفساتين4-

أ+6فىلأ6"نجم)أ+
:-6

أ+66!لأ")6"!)أ+
.::-+

أ+ولأ66")"نج!)أ؟،؟أ

:الثلاثبالصورالإضافةحالةفىالآتيةالجملضع5-

الطفل-سرير-الفتاة-عيوقالمحندى-بندقيةالرجلمنزل

.السياراتلصوص-المدينةتجار-الشعبلغة-الفصلمدرس

-1'i'\-
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إلىالربطأدواتمعأو"أبالادةالاضافأصورةمنالآتيةالجملحول

البسيطة:الاضافة

:نموذج

فى636!"هبرعضولةلطاقة336ْ"أبر؟؟؟ه
:6058: .َ..+

عضوي"نذاكر:6فى3"أبر؟؟ة"ه1-
:..6

العيدأغانى:؟لاْ")""؟؟ه2-

بالخمرملينةزجاجات:؟؟أ؟؟؟؟هأبم"ه3فىيرا3-

المساءفىتصدرصحف:36فىلأ""ألإ"؟ه3"هلأ+أ4-
:00::6

مىللقداسكانإ:إ؟"بم"ه"أ11فيبر5-

العبربةدلهلس:لا؟؟،+"ثا"لأأ؟،65-

الانحللزلةدلرس:لاثأ،+لأك!6،53"لأاه7-

:-6:..--

A-""منزللديهرجل:لأ؟()3+في)أ"إ"؟

قطارمحطة؟؟يرلإ+"أ+؟963-

الماهدةعلىلضعونهشمعدان:6131"لأأ""ء"ه66هوأ01-
6:...ءَ+:،ت

الأولادمنجماعة:،)6؟ه"أ6الأيرافىا-ا
...+.

يدويالصنعونهعمل؟فى؟6لاأ""هفي66لأفىأ12-

-:+:.-6

صداحايأكلونهاوحدة:6ذيرا33أ"ه""أ"6316ة13
-.6::.-...

)غسالات(للغسيلماكدنات:6أبرفى"هأوأ+؟143-
-:.+

الظهيرةفىراحة:66،5دلأ63؟30+ا-01
:َ،،َ7+.

للعدونقطرة:"هلأ"فى36"أيخأفىأ+3لأ-16
0006..-.

ةإللشمسنظارات؟فا""36"ه+افي!م-\7

.،.-:-:.

فيتاميناتحبوب:إ"؟"؟"؟"هأ؟"ه6بر18-

أششانمعجون:ا"ه6!!5؟"؟ف!6؟يخ!يبن-91

طفالأط!ل!:6(ألأ-ه"فير-أفى)ه")6!)"برفيبر"؟أ02-6

06،00605-.

114--

http://kotob.has.it



،)،،إلأفي6ألأ"

العاشرالدرس

أ؟6ول6"هلصفةا

والجمعوالتأنيثالتذكيرفىالموصوفأالأسماءتطابقالعبريةفى-الصفاتا-

مثل:الجمعمعاملةصفاتهفييعاملالمثنىوالاسموالتنكير.والتعريفوالافراد

طيبرجل:3"أ؟،"

طيبةاهرأة:6"أفى"!6

.،+.!

طيبونرجال:3،0"أث!و"،5
:+.

طدباتنساء؟أول3"أفى""ه

.3

سوداوتانعينان:أول6أ!3إه3لأ

سهلةددرس:يرا؟،5"لأأ؟،5

فىيعاملفإنهشاذاجمعأتجمعالتىالأسماءهنالموصوفالاسمكانإذا2-

مثل:المفردحالةفىلأصلهوفقأصفاته

كليرةأماكن؟؟بر؟هأءآ+؟+ا

كثيرةهرات:أ+فى6!لأء،5

:،.

جميلةمدن:nib'6،59لأ
0،

ملكل؟خبرأنهاعلىالمعرفللاسمنكرةالصفةتردأنيمكن3-

طيبالرجل:3!أ6*،"

.،

أملكة:

كبيرةغرف:أأ؟ة6لإ036،5لمخفيفةوجبة:!؟6أ+6"6
-:،6-+..

صعبةدروس:76"!ة"لاأ6!!ممل!خطا:هلأولولف+فىولبر
مى.:-:006

لذيذطعام:"لأ!هلأ13جاداتموظفات:لإ"برفىأ+6أ+جم،96
:3.
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الصلة:درجات

العبرية:فىللصفةدرجاتأربعهناك

الب!يلة:الصالةد!!ة"(

مثل:أخرىأسماءبأىإرتباطدونماعليههىماعلىالصفةتكونوفيها

حكيمرجل:ه؟7؟!"

6:المسا!اد!جة)ب(

هذهفىالتشبيهوأداةصفتهفىبالمشبهالمشبهفيهايتساوىالتىوهى

هلكل:العربيةفىهوكماتماماالكافحرفهىالحالة

سل!مانمطوحكيمداود:ثه"يا!6ت!ده616
.+6،.،

لحدلدكاصل!لحجرا؟611بربر"36أفى*6
"6+:6:.--::.

التلضبل:در!ة)ب(

هىالتفضيلوأداةبهالمشبهعنالصفةمنالمشبهحطفيهايزيدالتىوهى

مثل:ءا،:منكلمة

التفاحمنأحلىالعسل:؟!!أت؟أ!+أث!؟؟فى"

داودمنأحكمسل!مان:-6bi-7131Dri!لأول

6+.+

المبالفة:دوجة)د(

منغيرهعنالصفةمنحظبأوفرمتحلياَفيهاالاسميكونالتىوهى

طرق؟بعدةالمبالفةصياغةويمكنالأسماء

ملو:،بعدهاالباءحرفأو!ذأ()كلمةوضعثمالتعريفبهاءالصفةتعريفا-

احتهاداًالتلاميذأكثرأخى:6!أول"6"هبرذأأنم؟663*تم

.+06::--..

"633633flالنساءأحملهى:و""ه6؟
--:َ.+-

النساءأحملهى:فىفى!"ه63د66"
..-6ة-66

:(؟13)كلمةبعدهاويوضعنكرهالصفةاستخدام2-

nأ"6 canانسانأىمنأحكمهو:"56فيأ
6+.++
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مئل:،إضافةحالةفىالصفةوضع3-

أبنائهأصغرهو:بر+"أابرالأأ"6

وذلكالحديثةالعبريأفىشيوعأا!ثروهىللمبالغةصيغةإستخدام4-

مثل:المعرفةالصفأبعدوذلكا!ثر،:لإ"أ؟6كلمةبإستعمال

احتهاداهوا!ئرأخى:فى"أ؟6أنم؟63أ"6"3؟
.+06:

الع!ريةفىأيضاالاستعمالشاثعةوهىأكثر،"أ؟6كلمةاستخدام5-

المبالغة.درجةفىالصفةقبلالحديثة

احتهاداالحميعأكثرالفتى:؟36)أأ63!أ+666؟لأ
-..

؟"يم!!ني:الثسبيةالصثة

وهى:النسبعلاماتإليهأضيفتإذانسبيةصفةإلىالاسمينقلب

المؤنثللمفرد(66أوة؟+)ةالمذكرللمفرد"()ب

المؤنثللجمعفىأ+()ةالمذكرللجمع،"دل()ة

النسبية:الصفةحالةفىتصبح،صهيون:ألإ؟أمئل

ينةصها:5"ه!فىأل!صايونى:"!أفىل!

صهيوفيات:!أ؟فىأ5ل!صهيونية:+؟فىأفىل!

النسل!ة:الصفةحالةفىتص!ح،فرنسالأ؟3+:
5-6.-..

فرنسيون:لأ؟؟؟؟"5فرنسى:لأ؟؟؟"

فرنسيات:+أ36+فىلأفرنسية:+"ول36لأ
-:6.-:6.

مثل:كلماتالنسقهذانفسوعلى

(ث!3،1،)ك!ولا)،6-(ث!)،إ"6)ك!)،"6

ه:-ت،.:-:.7.0::6..

)516،ه!)3،6ول،6 516،6 - ) '+M)
:.6:+:..6:،

إلىتحوللهاعندالدولأسماءهن6(-ةة)الأخيرالمقطعحذفملاحظةمع

النسبية.ائصفةحالة
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الفسبية4الصفةعلىملاحظات

مثلتاءإلىالهاءتقلب6(+)بالعلامةينتهىالذىالمؤنثالمفردالاسمفى1-

اجتماعى:فىأ+؟3-مجتمع؟66فى3
:8+":.

علاماتإضافةعندالميمهنهاتسقطإه()=حرفأخرهاالتىالأسماء2-

:؟لأ؟إهمئلإليهاالنسب

؟لإ؟15+-لإلإ؟ذ؟5-فيلإ؟؟ول-!!لإ؟،

إليهالجمععلامةإضافهَقبلالمنسوبمنالياءحرفيحذفالنطقلتخفيف3-

:فيقال

عبربون:لأ؟في*همنبدلا:لألإ؟،5

قاعدةلها)معبرنة(أجنبيةلغاتعنوالمنقولةالمهنعلىتدلالتىالكماتت4

هاءبالقامصالمنتهيةفالكلمات.النسبيةالصفةإلىتحويلهاحالةفىخاصة

التالى:النحوعلىالنسبيةالصفةحالةفىتصبح6()،

+أ36؟هأ؟!-5،ة+ا؟؟اهء-ئرا؟،+أ؟ول-،برا؟أهبماول-6،براأ؟ول

مثلة؟أ

الرداضياتعلم:6!"ءط"7اسداسة؟6أأ"!"7افى
006--0606

النسبيةالصفةحالةفىتصبحفإنها6()-ةهاءبالياءالمنتهيةالأسماءأما

تصمح:فلسفة:3"6فى")أهأ
+:

فيلسوفة:بر"+!فيلسوف:

فلاسفة:+أدفىأأهثا،فىفلاسفة:5؟،أأهثا!،

مثل:،إ"-النهايةالنسبيةللصفةفيهاتستخدمالأسماءيعضهناك5-

النسبلة:الصفةحالةفىتصبح...حيفا:3"63
006

3،33،2!.-3،33!5-63!فى،+-6فى3،3

..7.0+6000600006.
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-جممجسد:ل!61

ول.أ؟فىأ؟لا-5؟+،؟1،-+،فىأ!1-ر،،ه!م!

.،

.النهاياتهذهلمدرمحددةقاعدةهناكوليست

ال!فلا:تقويلا

التالى؟النحوعلىأ+المقطعبإضافةالعبريةاللغةفىالصفةتقويةيتم

كن!وب؟أأ"يراكاذب:6."+ا

"،

كسول؟لِألإ؟أكسلثن:لألأأ

7..

أماللة:

خجول:فى!"ألمعا:لأأ؟6

6:

للاستطلاعمحب:16بم5حمان:163رو

:6...7

ملنر؟،لعبةأولمهنةالانتماءلتحديدأيضاالنهايةهذهخمافكما

سباح:"!!أسلهَلاعب؟1156إ6!د

:-7

متمكندارما:أ!ا!6مذيع"166:

،:

لا!!3وأصلاالألأء3وزنعلىكذلكالعبريةفىالصفاتبعضوتابلى

ضجنا-لغبا:أ+6فىءمهذب:هءأفىء

.+

وسخ-قذر:6؟أبرأ؟موش-مرتبك:31131ء
+:

ايأملخائب؟فىء"231سع!د؟ء"أ"6

6-::،

جيدامجهز:ء"أبرأأمش!ر:أ600!3

:+::+
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الصفةعد،تكرلبات

الاناثوجمعالذكورجمعإلىحولهاثمالعربيةإليالاتيةالجملترجما-

الحالة:حب

مملمكان-جادرجل-جيداطبيب-جديدمدرس

مشهورأديب-جديدمطبخ-صغيرةمدينة-سهلةلغة

مجتهدةهوظفة-جديدعمل-جيدامجهزةسيارة

t-المختلفة:الضمالْرهعالآتيةالكلماتعلىالنسييةالصفةعلاهاتأدخل

6،(-)6يلاأجم!ثإ؟،(-666)إإهأ"جمإثا؟،(-،176)أ)3
.6-

ألإ،أ)ألإلأ56(-فيزياء)6-فى،5،حهـا-516؟6؟؟؟،ثل6
:،0006

رياضة()-؟!أ؟"الاج!ماع(علم)

الآتية؟الجملفىالمناسبةالصفةأدخل4-

36)هأء7ا-? - 633 6 - annأ"فى)

7،،:66:+

-'7فى'27- 'dD،) D63-أ+فى،
..-.607،:.

(6فىألأ-أ+فىأ"-5،فىألأا5؟فى!3-

+..

5)،أ،6-)6أ،6-)أ،6)6لا،-4

+:+:

،5فى3بإ!-%3لأ؟)،61!؟-5

3،0ألأ-أفىلأا3أك!فى6-

.،

(6فى)3-أ+فى)فى-،5فى)3)؟،0أ،7-
:6.:+:67

6،5أ3في-6أ7في)5،فى6ألأ8-

:06:

!م66ث!-،5!مك!6)9633،0-
6:-ة+:-ة.7:

56ثإ3ثت-6يإ.3ثت)3،+أء01-3

.ت:6ة:.
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("")،لأل!6-63لأ66ألأن!6

-.،--7+

عشرلحادىاالدوس

؟؟؟؟6"هدالعك

العربية.اللغةفىالعددقاعدةمعتماماالعبريةاللغةفىالعددقاعدةتتوافق

التذكيرحيثمنالمعدردوفقياثيان1،2الرقمأنهيالعربيةاللغةفىفالقاعدة

التذكيرحيثمنأيضاالمعدردعكستاثى01-3منالأرقاموأن،والتأنيث

المعدودوفقأيضاتاكىالتى1112،للاعدادبالنسبةالحالونفس.والتأنيث

علىالعربيةفىنقولفنحنالمعدود،عكستاكىالتى91-13منوالاعداد

:المثالسبيل

مؤلفاعشرإحدى-موظفينعشرة-فتياتأربع-جنودثلاثة-واحدرجل

طالبا.عشرخمسة-طالبةعشرةثلاث-مدرسةعشرةاثنتا-

المعدردكانإذاأنهالعربيةفى01-3منالاعدادفىمثلانلاحظوهنا

كانإذاأما(عشرة-سبعة-أربعة-)ثلالةالتأنيثتاءبهالعددجاءمذكرا

)أربعفنقولمؤنثاالمعدردلأنالتأنيثتاءمنخاليايأتىالعددفإنمؤنثاالمعدود

...(تسع-ثمان-سبع-

منا12,االعددانيكونحيث91،-11منللاعدادبالنسبةالحالوكذا

رهاثناأحدالرقماناسمتخدمنامذكراالمعدودكانفإذاالمعدودهجنسنفس

إثناأرعشرأحد:فنقولالتأنيثتاءمنالخالية"عشر"كلمةلهماوأضفنا

1منللاعدادبالنسبةوكذاعشر، ? - 1 rعكستاثىأنالمفروضمنالتى

نضيفثمالمعدود(عكسيأتىالذىالاساسىالعدد)وهوذلاثة:فنقولالمعدود

ا-لإحادى،الرقمفىظهرتالتاءهذهلأن،تاًالتأنيثمنالخالية"عشر"كلمة

عشر.سبعة-عشرخمسة-عشرأربعة:نقولفنحنوهكذا
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منرقمان1r1,1الرقمينمعثستخدمفإنناهؤنثاهالمعلردكانإذاأما

هذهفىهناونلاحظ،عشرةدهاثنتاعشرةإحدىفنقولمؤنثينأى،الجنسنفس

NTالرهممناعتباراأنناحيث"عشرة"،كلمةفىظهرتالتأنيثتاءأنالحالة

أربع-ثلاثفنقول،مذكراأىالمعدود،جنسغيرمنرقماسنستخدم91وحتى

-عشرةأربع-عشرةثلاثالرقمفيصبح،"عشرةكلمةإليهنضيفثمسبع-

وسوف،العبريةفىتماماالمتبعةهىالقاعدةهذ.نفسوهكذا،عشرةسبع

الأرقامنفسفىأيضابل،فحسبالقاعدةفىليستشابهوجودالطالبيلاحظ

أمريجعلمما،العربيةالإرقاممعتكوينهاوعلريقةنطقهافىتتطابقالتىالعبرية

العربية.هىالأملغتهالذىالعبريةلدارسبالنسبةللغايةسهلاالقاعدةهذهفهم

التالى:النحوعلىهىالعبريةاللغةفىالعددقاعدةفإنسبقهاضوءوعلى

ومؤنثة.مذكرة:صورتان191-منللاعداد1-

مضافة.والثانيةمطلقةاياولىهصورتان101-منللاعداد2-

حيثمنالجنسفىالمعدودوفقياليان12والعددان2-1العدداق3-

والظئيث.لتذكيرا

حيثهنالجنسفىالمعدودعكستأتى91-13ومن01،-2منالأعداد4-

والتأنيث.التذكير

01-امنالأعداديلىوفيما
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632

المذكرمعالمستعملالعدد

مطلق

ك!67
7:

"!!ه

6"1"
3"
لأ6"36

،،:
6!7
،.-:
6!"
7.
لأ6"3

،:
)ءأفى6

؟"لأ6
،.

لأ"66
7،-:

بالعربية

واحد

اثنان

ثلاثة

أربعه

خمسة

ستة

سبعة

ثمانية

تسعة

عشرة

مضاف

؟؟6

،!!

"لأ"+

لأولجم!!3

:7نجبملا+

+""

"ير؟+

"ءأ!+

؟"لأ+

:لأيانر+

أملكة:

صديقان:؟بر؟،ة"و،

أيامثلاثة.'n'a"الا"6
:+،.

%صدقاءستة؟760أ3برi'ف!

،-.

7افى6فى

ادرنثمعالمستعملالعدد

!

يم!؟+

)؟!ه

?id

يم!؟يد"
dw
..7
""

!!؟لأ

"ءأ!6

؟بألأ
6""

واحدة

اثنتان

ملاث

أريع

خمس

سبع
ثمانى

تسع

عشر

+3"

ل!؟؟
فأ"

3يا؟نر

في؟"

ؤ"

"دلأ

"ءأفى6

؟فيلأ

لأ"6

أ+"؟،:ي!؟6

")""لأأ+

+ألأافى"لأ36ك!

:--

صديقتان.

ساعاتئلاث:

أسابيعاْربع؟
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كلمةقبلىالمذكرمعالمستعملالعددبوضعفتكوقا11:9منالأعدادأما

التالى:النحوعلىلأ"66كلمةقبلالمونثمعالمستعملوالعددلأ"6،
T،:...

المؤنثمعالمستعملالعدداالمذكرهعيالمستعملالعدد

""6-ث!63
6،--

"ر؟5-""6
+،..:

6""+6"("

:+ثم

"لأ66-لأ"36
+7،+:-
6-"36"لا
+؟:-.7

6"-6!"
.T،،

6yzd6ء""
،+،:.

""6-6أفى"ه
؟،46

لأ"66-ول"نا
.:،TT

أملالة:

عشرأحد

عشراثنا
عشرثلاثة

عشرأربعة
عشرخمسة
عشرستة
عشرسبعة
عشرثمانية
عشرتسعة

يا"66"3+-

"ر!5-ب!"؟16

"؟!-لأ!؟6

دلأ-لأ"نر6ك!6

""66"نم"لا-
.-..::مي

""-لأ"نر6

لال!"-لا"!6

6لإ"إ-6أرفية

يا"نر6-؟"لأ

عشرةأحدى

عشرةائنتا

عشرثلاث
عشرأربع
عشرةخمس
عشرةست

عشرةسبع
عشرةثهان
عشرةتسع

33Elvi")"6-لأ"6

...-:،+،:

أ+ك!؟برلأ-يا"؟6:؟ل!6

أول")33لأ"6-"!6
ة:+.،،7

+ألإم"؟6لأ-V:3!بم

ء،ه،1"لأ-5،فى"
:TTTه

و،هلا;rimلأ-5+،في

:..::..7.
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01منالارقام 0 0 - r

أ:600لأ02ءء063،0
.:05،

0102505

6وأءنجا5،ن!؟ي!ة"؟ي5،؟لأ"6لإيا

303606

لأ+"5،!"""5،"أأ"".)"
:00005..-

404707001

ك!6!بم5لأ،بر"لأ"ل!5لأ،ثه6،.؟لأ؟؟؟
:7..

نر3يرافىأ
ر،

-508يخ!؟"،-5،05لأ"؟0-2

-09!،5لم"6-50أ"،)"0-3

-001لأ،5"فى7-0لأ،5فى6ث!-04

.:.7؟-

في733اإ60017O1لأ02ء6،5فىءه
.:،..-،،..:،

:الآحادمعالعشريةالاعدادعطف

3 13' T67يرا
+،

لأ"؟،!أث!63يا"إ،!
،7:":

جم!"؟،!!أ"إ!لألخ؟،!

?cln.!6"7أي!"،أالافي ihi

.:،:

"!!لأ،!لأبهث!6ث!6و\،!6!لأ

:-!5:4-!7:-،.

!،!ءث!ف!6ولالم51،!ولال!

ه:!،.-:-"-نع:-*

؟ا!،!"-!ياأئ!!،!!
.ه!.:.ه

لإلأ،!إ!لإبا*كانن"لإلأ،!

"ءأفى،هأ"!أ،6"ءأ،،!
06+:

"لأ،هول16+"لأ+"لأ،5
.:.:.:7.:.
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09

70؟"لأ

"ءأو،ه
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ءث!6
7..

!؟ي!*

أ"ث!!

ف!.ألْأ)خ

!:

ى3!!و؟ب!لأ

ولنلأ31

:05،
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هل*فالمناتلهاد

ث!6ول
،..

pim")"-؟

:؟؟"-ل!"أ+

أول؟ث!-لأ"فى

+أ؟ك!-لأ؟"

007:

:0015ث!!!6

0.03:،5ك!)فى")"+-

.،-::.

:0005*؟33،0؟!+-
:-":-،ه

5،0:007ث!)فى!ل!لأ+-
.،-:

9:...،5!!"لأ+-ث!)فى
.7-:-.

:00002ك!!!لالأ"في،5

:600005:ب!؟!،5؟!ا

:000001")6"7ول
::،..

ملا!حظمه4

ولأك!ول-"+،-5"+،!!

،-.:....

+أ؟"-لأبر؟؟

"ألإث!-""

أولث!!-6فىأ"ء

؟ه")!!5-"3،-ك!)فى
.7-::-:-

يرلأ+-ك!)3،0ث!6
.+-:.

""ii-3،0(!ك

.+-::"

،ه+-"أفى"كاافى

.+-:.

63فى6،،5ك!)فىوللأ"6

.:"-:،-:5:63

ث!!ا6")"،5

،5:أ-ث!؟6")فى؟؟،أ
.،-::":

فنقول.سنة(15)0قرقبمعنى؟\6الرقميستخدم

12القرنتأك!3+6با"6،5ولك!66
-00،6.::.:--

91القرن:66لأفي6+"لأ6!ك!6

..:ة-:-00-6
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العددعلىملاحطات

المشارالعددقواعدمراعاةيجبالأعدادعطفحالةفى1َ

نقول؟مذكراالمعدودكان

:؟،"إهأ"إلأ"؟،5

:+)ء،6،5(+)!،6)16+"لأ!،5ي3
-:..:.:،-:.-:..

:(3؟لا،5)3؟أ16")فيلأ"6،5

-،.-،،:.ة:

(،)760)إ)1636"ءأ"!،5
7:::،.

نقول:مؤنثأالمعلردكانإذاأما

6i!كأث!3+لأ"760
،.--:.:ة

(-أول+أء،6)+)ء،66ثدلأأث!6لأ،5"3

.:.:-:-:-.7-:.

nine!1"+،5--!،5ول7 ) ;fl)

-:..:.-،،

واالرقمعدافيماوذلكالمعدرد،قبلدائمأالعدديأتى2-

فنقول؟المعلود

واحدرجل:63لأ؟""
:ة

أو

لدجلةامرأ:ث!3+ك!ن!6

.،--

الرجاأحدأىالجمعمعنىالوقتنفسفىتعطيناوهى

العربية:فىكمانْعَولولا

التلاميذ)حد؟6+؟؟"؟"ه؟ي!6

ث!6،63؟؟ول:نقولبل

+:.-
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فإذا-سابقأليهاإ

رجلا22

دلميذأ95

جنديا23ً

ولدأ68

امرأة21؟

دلميذة74؟

بقرة52:

بعديأتىفإنهحده

السْماء.إحدىأول
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غيرالإجابةحالةفىعادةيأتى("!إهء)"فىإهالمطلق2الرقم3-

بعدها.منيشئالمرتبطة

الفصل؟فىال!لاهلذعددكم33"16!؟؟،66،0بركا
.-+

إثنان:ه"بخلإجابةافتكون

إثنتان:"ولإهالمؤنثحالةوفى

ونقول:المضافالرقمنستخدمفإننامعدوداإستخدامأردناإذا)ما

دلميذان.؟؟ه،؟،5"؟،

للميذتان:أ+"!ا"،6"؟،

وتلميذرجلكلمةوكذلكوالعملات،والمقاييس،والموازينأسماًالأزمنة4-

فنقول:،فصاعداًعشرإحدىبعدالأفرادحالةفىتا!لىالخ..وصديق

المائةفىخمسة:إ،5أ"33"!6
-:.7:-

15%:ث!213،5لأ"36"!6

.-:7،،-:.

دقيقةعشرون:6؟!ملأ"6،5

صدلقاعشرثلاثة؟6فى3لأ"6"أ"6

:777..7

معالأفرادصيفةوفى01-2منالاعدادمعالجمعصيغةفىالاسمياكى5-

مثل.فوقفماا1منالاعداد

6،5ك!ثر"!6-،)36،5ء!6

-:.+.7:...6.

و"،ه""--6،5ءألأ"66
+،-:...+.

ن!فى706برلأ"6-!أهلأ"6ك!+6

--3+:-.67،

الأعدادمعالجمعحالةفىبالمعدمودالاتيانيجوزالحديثةالعبريةوفى

الكييرة.

-128-

http://kotob.has.it



تلميذة47:ولأ6،؟؟!لأ3؟يل!إ65لأ"ل!

3;2،)"6،51لأ" 'IVلاًحند5:32؟
..6-6:.:ة

مكل:التقديرأوللقريبفتكون(بر)بحرفالاعدادسبقتإذا6-

تلميذألفحوالى:!؟؟"6بر؟؟6

بواومسبوقأالأحادعددوأخيرافالعشراتالمئاتثمالآلافعددأولايكتب7-

العطف:

أ!+إه5!،ي!!أ+"!بم-لأ؟في6ثاث!"فى؟يخاأ؟؟؟،فى،فى:ث!

5291!كامهْيولدت

m59بر")فىأأ)6+ول6ولث!؟ولولب!؟حهـاأ"ب!6؟3ك!13 Ham
.......--::"+.:-":

1")"لأ،5"3أ+؟ث!+"لأ
::،

*91.عامأكتوبرحربفىوطنناأرضمنجزعاحررلْا

مؤنثأ:أومذكراالمعدودكانسواءواحدةصورةتلزموالألوفالمئاتأعداد8-

،(6،5 ،5 nxn-6(!6فيوث
،.-:.+"001066

المضافةوالمذكرةوالمئاتالعشراتأعدادمعالمضافةالمؤنثةالأعدادتستخدم9-

:الاَلافمع

؟ك!أ+؟"لأ-؟ك!أولنج!)"-لأ"؟6نج!يرلأ

ث!)3؟ه"!ول-ك!)r3،0"؟"

:.:-7 " .. . ، :َ.

فنقول:الضمائرإلىا-.2منالأرقامإسناديمكنأ-.

كلانا.أ.3إإيخا

2؟الأربعةإنتم:لأ"36

:+:-"/،

وهكذا....العشرةهؤلاء:لأ"؟؟5

طريقعنأوالتعريفبهاءإماالمعرفالعددمعالمضافةالأعدادتستخدم11-

ملئر:المتصلةالرفعضمائرمنللضميرإضافته

-912-
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الأربعة.المدرسون:؟ءأإ"هلأ""؟3

الخمسةاقلاميذ:ول؟؟،؟،65ي!؟"":

الستةأحصنته:أ؟،51""

لسبعةانهاساكرا:أ+؟6؟63؟لأ"فى

:-.+:+

نوعلأصلوفقايأتىالعددأنالمعدردمعالمناسبالعددتحديدعنديراعى12-

للاسماءبالنسبةوخاصة،والتأنيثالتذكيرحيثهنالمفردحالةفىالمعدود

مئل:،شنوذامؤنثةأوشنوذامذكرةتجمعالتى

سنواتخمس:"3"ه3ء"
..،،.

شنوذا(.المذكرصورةعلىتجمعمؤنثةكلمة،مفرد"ر"ه"63)

هراتثلأث:لأء؟هo"أ"
:7.

شذرذا(.المذكرصورةعلىتجمعمؤنثةكلمة،!لأب!"همذردفىلأه)

كلمنان:؟؟،5"ببر،

شذوذا(.المذكرصورةعلىنجمعمؤنئةكلمة،؟؟؟همفرد؟؟6)

نساءثلاث:فى""ه""أ
76.

شنتا(.المذكرصورةعلىتجمعهؤنثةكلمةأ"70،مفرد؟!6)

أهاكنثلائة:أءأ+؟حم")"6

شنرذا(.المذكرصورةعلىتجمعهذكرة،ءث!أءأولكلمةمفردأهء7ا

-:

المذكر،العددصيغةاليوممعفستخدمفإنناالتواريختكتبعندمالأ-3

المؤنث:العددصيغةالسنةمعونستخدم

ل!6أ"ث!يراث!)6"63؟،كمأ؟6لأأجمك!+؟ي!؟؟

لأ."3أ5لأ،فى"+أك!!بملأ"ول؟6؟لإ"فىق

مه-*:07؟::

\.Wyعامفىاكتويرمنالسادسفىاكتويرحربقامت
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العددعلىويبا!قي

6ovismا?لأ!،؟،5اآ؟
.،؟،-!.ه؟ح!ح.

لّم-لايع!!أ!أ!!+ا،أ-2اءد،-!.ا:

!ة5تلا!

+"لأ--63ث!-?"7،لمط!،جمح

+--:-

-)؟؟"-

-5!3"-

-5،+"-

-+3"

6-لا"فى
+:.

لأ"3

6-!!"لأ
+:.

:3؟في-

6ا-:3؟/نه

:ببمهب،أ"أ!عمدةأمفىَ!ثحطحةجدزوكون2-

،!لا!آثصث!،أ؟7!فأ!ليممبمب!فينه9و*جم!ول!؟!ولجر!به!ث!!بم

ذهثدك!

اليببلأ!أ،أآكم

لألم!6+؟ث!!كاوال!،*

سلا!

مط؟!أيم!66كط؟؟

")بز"6لأأفي1ث!إ:

لأ"؟7")."6

في؟؟لأ

لأ6ك!36
:-،،

ن!ث!ول

ن!6ن!ي

ةإ،.:-

:د.ب..ب.االاعمدةمنصحيحةجملاكون3-

.6،لم3،ك!"6،5ألمأء6أفى،35ولأ،5ءنطأ3ث!36

--.:3.:.-..
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أ-2.،6ا-رزطؤ

:-63

"س!6ا-

؟؟يرلأ-

"في-

؟

ا!:!!!أ!أ

!م!أ؟،ه
.!:

6311Uلا
.!:

trot

.+

"؟)1+
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.!!

أقألمحا؟!بر؟5!!6-5:؟،أ6:؟ر؟3

لا-لاإل6"3)!ه.!3
6.3؟"!3+-ةد!؟،بر ..+5:

!أ*-In؟ة!!؟6"أ"5

:-+.....:.أ+دك!بر66

..flivy - 6 11tv

3!؟ه8.،:.ة..لأ

3+أ+!!6-فىةول"!!؟"؟!لأء:-+. -6:.
:)؟(وقملىجللنمطول!ابالكلماتاكنب4-

أول.ث!،أ6أث!7+"!ه+"أ-ا؟"7)!هأ+ةل6؟"6"ها-؟،"!-
-:--:.:-ه:.،:+:.:،.

."،+أ+أـ1-56"7)!5أ!ا!-"2-
،:.:.-

أول.613دأ1-754؟6"هد21فى6؟ا6د"ه،فى3-
:-.6 T-.

،63؟ه.1هـأ-37"؟ه6،0731؟أهدث!9أ!أ4-

،3::..،.3:

61؟ك!63؟+دلا؟"ه5-أفىها"أ؟"أنم!56-

0.7.:.:.

63،+.ثهلأ؟ء.؟!هأ49كم-6"أ؟لإول

.:.3

36"،هأ155حا65،6؟ه)أك!ه*6!أ79)06دو6-
:-:،:00::.4::-..

د"ه06"أ6،0481أه1ول"6هـأ651أ7فىد7-
.ه..::.:،6بى8::

أول.:؟،11161"؟؟"هأ"ءلأأ؟66إ8-

*،+أ*.11"7)؟هأهـه697.33لاألإإ96-

،:.:-

:بالكلماتالتالبةالارقامأكئب5-

-.%A.-.*ا-059-086-012-093-051-075-022

-472.ر..-025.ره.-03ر006-اهه0591-7991-7391-2

،.9999.-88هه-.ر*9..-598.ر..

-ry%-
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العد!د:6فاعدمراعاأمعالبريةإلىالأتبأالجملترجم6-

المانةفي11-موظفة53-هوظفا23ً-تلميذه48-تلميذأ28َ

91القرن-صديقةول-صديقأ79-عاملة74-عاملا84

سنة91-تلميذان-تلميذتان-مجند-34-كراسات9-كتب7

جراما01-الخمسةالكتب-كتابان-موظفان-مكتبان

والسبب:هونث(أو)مذكرالعد!دنرردالكرالاتيةالبملاقرأ7-

أ+3،ثافي"-أ+6بر3فى"+،-ك!3++)ء،66-
-:.،--:..-:+..-3

أ+في،3!"لأ-61،5"لأ6لأك!36-633!ه")"6
:7--:.:-++..-

iriv6ألأ)،5.لأ"66-أول!)ء،6؟!

::-:.-:+3:َ.

التالية:الجملكمل8-

."31!5،ن!3؟+أ"؟لأي!"6!إك!؟6ثاأفىك!أ1-6
-::7-

0...0...13.00أك!16،!أ3لا
-:7..

.0050005ث!إ16"،3لأ68915فى)6أفىث!أ2-6

:-:،

.0500555ك!3،166ئالأ.630691)6أفىك!،3َ6

:66: :َ

......ه"،؟31"،لأ27910فى)66أفى"،4-6

:7:َ:،

...505500050005ير.0055055،ك!؟.53بر+K،؟-5

...،....5500555ي!........55أك!06هـ2أب!ك!أ66ْ-

.......5000005،ي!.000000055أ"06هـ005.1ك!أ-76

A-55050005000505؟0005005"إة"،؟.000.67ك!،؟.

-r1"-
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الترتيبىالعدفى

أ+6656فى556
-5:+-05

بعدها.وماقبلهالمابالنسبةالمعدردةالأسماءترتيبعلىالترتيبىالعدديدل

والإفرادوالطئيثالتذكيرفىويتبعهالاسمبعدويأتىالضفةمثلالترتيبىوالعدد

والتنكير.والتعريفوالجمع

مؤنثمذكر

المعنىمفردالمعنىمفرد

أ!ث!"أ

!فى"

"؟؟"9

؟ل!!با!

:؟؟!!6

"!؟

"بر،لأ،

"؟،!،

"!بر9؟في

"ئر،:في

Inn6!لأ
7،--7

6!د"5-""6
+6-:

6")!6-لا!6
،،3:-

أك!63-5،لأ!6+
+::.:.4،

7؟!6تأ6!أأ!،5
،-:"

ألم6!؟"لال!ا

"إ،+نىلثاا

!؟؟!؟وللثلثاا
ول1لأ؟لإ؟بعلراا

،ول؟كاا":مسلخاا

"!"+سدلساا

با،+لإ،"بعلساا

إ؟+؟!؟منلثاا

لإ،ول"،فيلتاسعا

+،:لا!67شرلعاا

لإ"نر6؟؟؟+-عشرالحادى

6!؟،5-لأ"نر6عشرالثانى

-!إ!66؟!أ!عشرالثالث

3ول-إيمالأ"نر"ه6والعشرينالحادى

!!؟!76")أ!؟هالخاس!والثلادلن

-134-

الاولى

لثانيةا

لف.-الثا

لرابعةا
مسةلخاا
لسادسةا

لسابعةا
الثامنة
التاسعة

العاشر-
عشر-الحادية
عشرةالثانية
عشرالثالثة

والعشرينالحادية

والثلائونالخامسة
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8ملاح!اف

الأصليةبالأعداديوتىولكنعشرهْرقمبعدخاصةترتطبةأعدادتأتىلا1-

المعدود.بالاسممسبوقةالتعريفبهاءمعرفة

61*-tالعشرونالدوم:لأ"6"ه
+::5

عشرةالسالعةالتلصذة:لأ"66لأ6!فىولأ"666
--:06-:-":..-

وجمعهأفرادهوفىوتنكيرهتعريفهفىويتبعهالمعدودالترتيبىالعدديتلو2-

مل!:وتأنيثهولْذكيره

أد!أسملوع؟11ةمأبر

+-.

الئالثأسموع:لأ)،!،6إلأ!ف!3
--:..

الرادعة.السنة:فى"لأ"ول6666!ث
-،7:+..

الأولىالسنون:66""أوأولن!و،65
6-06.

العددإلىالمعدودالاسميضافقد3-

6""666!ثولايقال6!*6"3+:عثا،
-6 66َ

علىتدل4-

الألف.السنة:!"61"ث!م
.:.:6

التالى:النحوعلىالإلمال!وعأيامعلىالترتيبيةالاعداد

الاحديوم!ك!"؟أ!أأ؟"ن!أ؟أ!

الاثنل!يومأ!ْ"أه)"3،"أه

الثلاثاءيوم(،!"أ!)!؟،""،أ!

الاربعاءيوم(6"،أ!)؟بر*لأ،،أ!

الخميسيوم(6""أه)!؟"؟""أه

الجمعةيوم(أْ،أه)"!؟"أه
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الكسوو

("63"5؟)الم63ا6ه"655

المؤثث:صيغةفىغالباالكسرىالعدديالىالكسورحالةفى

لمحإ6!يم3-؟ي!لإ"+الوقفاي!لإ"ا-حالةوفر)فصف(:؟لإ"

لنلث:"،ول"؟أو"؟،في

ربع:؟لإلأ،+أو؟؟لأ

خمس:ي!؟،"،+أولأ!بم"

سد!أ:"!؟+

سبع؟"لإ،لإ،+

ثمن:"؟،فى،+

تسع:ب!"،لأ،+

عشر:أألأ!6أوأو:لا"،إ،+لأ"6

مثل:رو"()باللاحقةيوتىالعددمضاعفةأويدإذا

"96 .V 3 i:أضعافس!عة
..:،

أضعافأربعة؟6لأ"36"فى

.:-67

66إ-:!؟؟"هبكلمتينيؤشالعشرةبعدالعدومضاعفةعلىللدلالة

)ضعف(مرةعشرين(:63بر)!لأء،5لأ"6،5

766.:.:ت

وأجزء:؟؟3كلمةتستخدمعشرةعنالمقامفيهايزيدالتىالكسورفى

ءأجزا؟ثإجم،:

فنقول:
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؟!أ"،ه؟؟كم:03/1

!36؟كم؟!؟،5ءلا"؟6ول2"/ه:7

+.-:15.:.

لأ"6؟ه،36)حملأ:"02/73
.:ة05:ة،:

فنقول:؟؟7هنبدلاءأكلمةتستخدموأحيانا

ذلك.شابهومافي!"،5!ب!إه:65/2

والطرح:لجمحواوالقسمةالضربعلامات

ئدزا+).أهفى"6ألأإ

قصنا-أه!؟3"أ+3فى

.+

(لضر!)افى*أ!ا33
.+

)للقسمة(-على:.؟.ه؟+؟نم

يسال!-؟5

مئال:لاء6أ7
6:

56برفىأثا"+،5 VV12(.-6)2*لأ"66"+؟ه
..ة:..:....!

16(4=-عشربن)لأ"66""؟5برلأث!6لأ"6،5
:..:..!:56َ::ه

قدهـلب

:بالكلماتالأتيةالارقامأكتب1-

13/6-5/1-75/5-6-5-

9أفى-366-52:-؟"ي!66بم!؟6-66 I
:6:06

91ب+'04،17fب58*2-

:00125 =،f21-3=18.
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الساعلا؟ك!ا6لأيلأ؟؟6

متأخرالوقت4"أ؟6؟؟6بر

616"لأ؟6أ؟؟"أ"6أث!):لأ!3الساعةكم؟!162؟6
6-

T Wأ"لأأ؟،؟،1لأ.6؟أ؟**و،أة6!أفى6يدساعة630أ7أه!أ
2:.:...-:--.

111ألأ")6،""أ؟،65:)أك!فى2لأربماأثإ"ك!

-..,7

16لأ!6ء6لأ+6أ،ي!؟أ؟،"عةلساا".66"أ

+6-ي
أ+ا.6"فى600.8لأ6!:5"؟أ6هاتما-لضبطباث!6"6لإ

،6:.

63111أ"ول!036،أ3!لاأ،أرا:)ث!أ3وللاوللىلا!6أ*3أأ"لأ

:+:7مه06--6

ال!66ألأفى3أ+")6"66لأ73لأمتأخر6أتم"ول
،:-.+...::7-:6

ا+أث!6+)00.86.
:.:+

الساعة؟"ك!ا961يز!6!!

:66ا"لا:7لأ6افي:6ا6ا"لأ

.-++5-56+
163"ءألأ،31"ءأ!6ا++لأ؟؟"لأ؟3أملإ6،6اإ"!أ

-00..6.::

+"لأ-9"..-!+"-0055ول"3-0001ربع:لأ"!فىلأ.6فى6

"-:،7 - .َ-+..

لأ!6+00501"!!-50056!+!-00،2نصف:."لإ،ينِ

...6لأ00031

لا!؟+-يم!7!-11"..لأ3ل!-7ء..!؟أ"-0053ولصص:.6ء

.ا+أ+!

!؟056؟فىف.600521!"أد-0058"جم!6يرء4ء..لا.:6

-138-

http://kotob.has.it



لا6)2!5؟هير؟3أولير:)لإ،؟؟

لأ3لأا63أ""6لأنر15.86

-،،:0:6:-

6"أ)")"أ)")لأ663لأ!45.26 Wingلأ(فى
-++"-:،73:

6ا6wil"03"50مرمر.6لأ;%6"..

-7+7 .َ،

4546!fly.....لأ6"0003576مه

-6+-+6

لأ6لأ!00053!....6لأ!00036

-+6-++

6لأ!453 1 20 0 0 55500050 fly!6لأ

-،6-++

لأ6ري6000000051096لأ!216"03

-76-TT

لأ6ن!116"50003مر..65لأ!4556

-TT- + T

لأ6ري03526مر6.5055لأرهي54016

-7،-77

لأ6!0000000556مر6لأهم035016

-،7-7+

ف!لأ76

++-

مر."م!ر

..Nر.مر!

....مر..

هـه000005

MرNه0505

...05".

!"66!6أو"ء+-أي!رم،"6؟6"ءأء

+6:-:أير؟+ا"ب!!بمإ6أإ"هم:أ"

ولأ؟؟الأ"6!63أ"":أك!

لأ"8)66لاْلأ-لأ"ي61ئأ،ء3-إ:

.:-.+َ..-.-:+َ+..-
"ء513،"،ء603وأءفي؟أك!

..6ت...-."..

ه،ب!،؟إ؟6؟أءفي:أك!
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7THهالصباحثىهوشىيفعلماذا61يراأبرفى6لاغ!6ألأ

::-
16لأ!66ء-

7َ+،
6.أيرابربر600.5لأ"6-

6،...-.

6يراأفىبر5ههلإه"6ء"6ألأء6-

ه:7
.63160لأأأ")،؟آ،3ث!6،"106ث!أ6-

6..8+.

أ"16لأك!أ6ء6-

،ه

3.171؟،615.6لأ"6-
-7.:

أ315.6"6ي6فيألأء6-

:.ء:

.56أجمءهكمك!أ6ههكمء"15.66-فى-
"77.6

-zi 6 7m11"،3لأ6لأ
7-،6:+

03.6.أ6ؤ؟1لأير"،-

03.6?ث!"6ء"6لأألأء-
:"؟7

16؟أبر-ي!+إ6؟:)ب!أ"ك!أ6-03.6ير-

16"لأأثهك!،2

76..:

55555ير

17.هفىه6!غلالأأ"6أء6-

7:":
566الأفىألأالأأهأو،"3الأرهو3اث!6-00,7فى+

4:.:---:+3

؟6.03.7أ3،ألأ؟ي!ب!،ثآأث!6-

ساعة؟أىلى:

1.60لإو6اهأ"6ة!66كم"لألأأيربم!،2

3060لإهلأأيراأث!13.6"أغ"66"لأأ3"؟2

.::؟7..:
.00.7-3-661أفى"ألأ5أرهـ6ة6لأ"أ2،"فى

:6ا-،--:،،.-:

.03.7-لإ-16أ"3أ+39؟!بمأ"66لألاأفىث!،2

:..67:.-:-

أولا-قبل:5أ؟كم

ذلكلعد:6بر-6نم"

--+.....

الأ36لأالأ130أك!ءد)أث!-615ك!ا"6ول"6ألأ6ول،
7:..:-"َ+-

661لأفىالأأ؟فى6Kill-ءعإ63ك!إ؟7)يرأك!أث!566أ7ا-
-،-:+
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3"؟11لأ6""66!لأ
-72َ..َ+:
.6،امفى3645.9"،61!لأ-لأ

،:-.86-
?3I"؟لأغ"6لأأ"6ء6-

6."".:-+

+افى6"أ+6!أكهـ؟361لأ+
:-6:+:

?3fl+ا"أ+6ث!أ7.1121-56أي"36لأأ"6ء6"

"00006+0:ش:.،.

lopأ"أ+66برأ-63""6أفىلأأنلا6أ؟هكم-
:،.؟6-َ.ه

16بر-63ث!لأأ"6ث!أ6ء6-
6:--

6.أ3لأا6؟"،!يمأك!636-"63-
5.-8-

.6أيراث!-ولي!أ6".)يرأث!6"ء6أيرابرل!0.07-بر"

.660،5لأ-+613ث!لآأذك!6!"60،5لأ!3-00.13"

7 3: - -: .: . : . ..7 - 7: * -َ-.

3.36+-لأإ6لأ"131ء"6فى6فىلأفى-00.6ء

:.:6"05-:-::
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العاموللتحليلالعددعلىللتدريبضوص

أد؟هأهك!663أ3لأ6أ"ول!فى16"لأاأ6أبم!6-!!6لأ!فى63فيبر70+7؟لأ-ا
.:7،-::7،.....--:+:-،

3ء".1فىه!م
.:-6..

6.ذكم-أ++"336أ،لألاهائ!6أأ+ر+63"ك!-!+فى6بر"لأء6كم6فى23-
:-ت-7.::-:.::-::....6+7:3،6،

-2'6"لأأ*6""أر63لأأكم3،لأ3- 1O!لأ"636فى"لأ66لأفىأ6لأول،أء6أبم)Ink"
:+..::6-...:-:++:63:َ-..-:-

5-إلإ؟إ6

.ه"66لأ6"63"5؟ول!6لأ"فى66ألأفى6+ك!86!ألاك!"6-+ألأ!!"6*أدلأ4-637

صر6-05،4ي:.-:6:66:-*"":.006ب:،،

والقحليلللقراعةنصى

36.لأأبر"6ث!تمبر،ول5"-

".-،:7-..

كر66للاأ"+؟بر،!برلأ؟!لأِ)!)أكالأ8)؟6-
:،--

66.76لكاأ"ر6ءءلأأ53أ5؟"أأ"66721*أ-

-ء،+6:.:-6،

Ol3!هـ36فىفى!فى-- 6rثr.

..:8-،:..

.برأه6للالأرأه6أ!ول6"6"أ،"فى

-17--،78--

اه؟؟ب!ه؟"و!ه-

6":)"أ36؟ولفى")"65-أول5أ3"36"!+66و
--،صه--َ-+-:-هـ77

أول.؟"6ول"لا!77؟لأير6ء"لأ"ث!6يل!6ثبماأ66لأوللأ6"أ-
5 0 : 7 -: - -6 ..ه:َ-

أول؟"6!؟"6ضبر؟!ث73؟أ63ء"لأ3"أ")30؟ألأ666ء؟؟أ-
..0005،:ه

66فى nay!أهفى6أ*+6أ!+6أك.
667--:6،

ير7جمدير7!؟؟ا6ب!؟ه؟!؟!)+؟دث!"ول"؟6)"63؟ك!"أير-
...ة،-.،-،

.76ك!

،:

+6.*!أ،فى!،7فىربم،دهف6+أ!،ر؟5*65د+أفىك!-

+.،،-"::.-.!،: .-.:+
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)؟"3(لأ"6؟ف!3،0-61؟اف!لأ
0066

عشرالثاصهالكر!ه

؟د!رالفعل

مثل:حالهأوالاسمحدثعلىدلماهوالفعل

الفتىأكل:ك!3!ا6يها36

الط!والجندىقتل:33"أث!ول؟؟،؟بر*

خجلاالرجلأحمر:؟برأ"6؟؟6،5أ؟؟"

إلىالفاءتشيرحيثؤلأ؟قولنايجمعهاأضولثلاثةمنالفعلويتكون

الحرفإلىالعيناللاموتشير6!لأأ،فىءالفعلفاءوتسمىالأولالحرف

وتسصالثالثالحرفإلىاللاموتشير6!لأِأ،لأءالفعلعينوتسمىالثانى

.؟!لأ))ءالفعلملا

والمقعدىاللافيم

أ*.لأ5!راة6"أه!ا!

نوعين:إلىالفعلينقسم

مثل:بهمفعولإلىيحتاجلاماوهولأأ!م!6ذكل!؟:لازمفعل؟-

الطفلرقد:فى"3أنم6؟،3

التلميذلكى:63فى6!؟؟"6

6+

الرحلوقف:6لأول6*""
6َ6ء

ولاصفةأوحالةويصفآخرشخصاًيتجاوزلافعلااللاتمالفعلويميز

"اولماذا؟؟منالأسئلةعلىيجيب

ويجبواحدبهمفعولإلىيحتاجماوهو"ألإ"ذلأأ:متعدىفعل2-

ماذا؟أومن؟الأسئلةعلى
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لدرسالولداكت!:66"لأأ"+فىXبر6يإ6

006-"-.

الخدزالفقدرأكل:5316"+"13'؟لأر
:0،6ََ:::-

الخطاصالتلميذأرسل:3+3ول6"+")67+)ء،6
:--06َ:.-:+

وبين)6(الفعلأولفىزيدإذاوذلكواحدبههفعولهنأكثرإلىيتعدىوقد.

مئل؟)؟(ولامهعينه

6؟نجلألأأث!+أ؟؟؟،6ث!+؟ير؟،3؟ءإ؟6

الدرستلميذهالمدرساملى:

53ثإ6ث!"لأو،6بلإ+؟ث!3،)ث!فى،
:-::+.:..::ة:،.

الخبزالفقيرأبىأطعم:

فقطواحدبهمفعولإلىا!زمالفعلايتعدىأنالحالةهذهفىيحدثوقد

مئل:

6؟لأ6لأِ)؟؟؟فىأمث!+6؟"بر،فىك!ه6
..،:06:.

السريرعلىخالطفلالأمأرقلت:
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والمزيدالمجرد

65أفى61أيبم
-:

نوعانوهوأصليةحروبئجميعكانتوهوبراأ6:المجود)أ(

ة!.بر؟3-"؟6-،7الأأ:مثلثلائى1-

دحرج:،؟؟أترجم؟لاه!6:مثلرباعى2-

أكثرأوحرفالأصليةحروفهعلىزيدماوهو6إأإ6:المزلد)ب(

مثل؟رباعياأوثلاثياكانسواء

ألبس:؟؟بر،!كعشَر:6!ير

تدحرج:؟ي!لا؟فيأتغلب:؟؟لا؟6

تفلسف:6؟ي!!؟؟

الفعلىأزمنلا

!ا6!!؟؟"

)الانجليزية،أوروبيةالهندراللغاتإلىبالنسيةالأ!منةإلىالعيريةتفتقر

هى:أزمنةثلائةالعبريةفىفالفعل(والفرنسية

مئل:الماضىالزمنفىحدثماوهو؟لإ؟6:الماضىذمن)أ(

ث!613-"ء66-بر+3!،

َ،:.:+7:66

مثل:6أإ6:الحالىالزمن)ب(

!نحرمأافاأأ:"أ؟6ثِ!د،

ا!نآكلأنا:ث!أير):ث!د،
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مثل:لأول،066المس!دبلزمن)%(
:6.

سأحرس:6؟"ةساكتب:3؟بر!ؤ

سأرسل:؟"؟7

هى:معينزمنعلىتدللاولكنهاالفعلصيغمنالأخيرةوالصيفة

مع!:أ*لإأالأمرصيفة

كنبأ:3ث!ثهأحرس:6"ول

سمعإ:لا"وِلأرسل:؟3"

الفعلوعددضميرونوع

!ر؟ةأ!565؟أ!561

هى:ضمانرثلاثةإلىالفعليسند

لمخاطبا:أير؟3المتكلم:6؟؟لإ

الفاف:!6!ه
.:!

؟جنسانضميرولكل

مونث:63و+امذكر:632

6+:-6

:وعددان

،3،6:مفرد
؟؟،5:جمع6.

الفعلىصيبئ

؟!!ا،3+أول

تشكلالفعلفاءأنأىلأأ9وزنعلىالعبريةاللغةفىالثلاثىالفعلياكى

مثل:بالباتحالفعلوعينبالقامص
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6:حرحا؟ير):أكل."!م

قلر:67،

)صيغة(6ألإإومفردها،أ+6لإأتسمىالعبرىللفعلصيغخمسوهناك

التالى:التحوعلىوبيانها

6!؟؟"ه:؟إ؟+السالمالالهلصيفةا-

الأفعالأخروبتعبير.اقصاريفأثناءثابتةايأصليةحروفهبقيتماوهو

؟!مأ+-بالعبريةشسمىوالتى("-61-"-)العلةأحرفمنالخالية

ملكل:يرا؟،ك!66

طلب:!ه؟"حرما:"؟6

درس:6ثا!يم

التصريف.أثناءتغييرددنالثلاثةبأصولهالفعليحتفظالصيغةهذهوفى

،إ؟،ه66+لإإ:المتلا!اصيفة2-

أنواععلىوهىعلةأحرفالأصليةحروفهابعضيكونالتىالأفعالولحشمل

ئدث.

إلى:!ينقسمالفاء،المعتلا-

مئل:3ء"3؟،:باطفالفاءالمعتل"(

قال:6ييمث!كلأ:ثافىث!

جمع:56ك!
7.

3ء؟مئل::3؟؟بالياءالفاءالمعتلى)ب(

رضع:7إةهبط-نزل:؟66
+

حلس:!"3
-،

فىء6منل:3؟،يالهاءالفاءالمعنل)ب(

هدم:إهلمذهب6؟7:
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إلى:وينقسمالعينالمعتل2-

أمكل:لأأ؟؟:بالواوالعينالمعمكل)أ(

مات:("أول)ri؟قام:(3alp)،ح!ا

لأء؟مثل:3؟؟:بالياءالعينالمعنل)ب(

("؟6)"6-(!،5)"ة

+.

إلى:و!نقسمالاالمعتل-3

مثل:أ*":3؟"باملفا!مالمعنل)أ(

خلق:63"ترأ:6*؟ا
،0

66

مثل:أء36؟"؟بالهاءا!مالمعتل)ب(

بسْ؟6فى3اشتى:؟ا؟6
+7

أسر-سبا:"63
++

ينطقولاالعلةحروفأحديكتبأنهذهالعلةصيغتصريففى!يحدث

مثل:

أث!"6-)ث!ء56،"أ-)،"أ
،-006...

؟؟؟؟،هلاإ؟+النا!ا:اللعلصيفة3-

تحذففاوهلأننامصاَ!يدعىأأوفىناوةتكونالذىالفعلصيغةوهى

مثل:المستقيلز!نفى

سممَط.،!)-،فىذ)-!3)
-+:+..-

يأخذ:3إبرا-3إ؟جهـا-73اثا
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أ؟،ه3؟برلإإ؟+:المضعفالالعلصيغة4-

مثل؟-واحدجنسمنولامهاعينهاتكونالتىالفعلصيغةوهى

خضع.6برفىقاحما:؟66

دار:فىأ3جس؟!!""

إحتفل:لإ،3رلط:66لأ

-+.

a-3ءأ؟برلإ،ه،إ؟+:المركبااهىصيفة

،..+

مثله-معأصيغتينإلىتنتمىالتىالأفعالصيغةوهى

باطفواللامبالألفءالفامعتل)شاء(9؟"

بالألفاللامومعتلالناقصةالأفعالمن)حمل(ولألأ

،+

بالألف.واللامبالياءالفاءمعتل)خرج(ةلم"

باطفواللامبالواوالعينمعتلبرأ"أتى(-)جاءفى"
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الفعلألهذاق

!ر؟ة؟3إو"

والستةمجردمنهاواحدأوزانسبعةإلىالعبريةاللغةفىالأفعالتنقسم

وثلاثة،؟لا"91ْلإفىةأللمعلوممبنيةالأوزانهذ.منوثلاثة.مزيدةالباقية

والمجهولللمعلوممبنىالسابعوالوزن،-إلإ").363..لإللمجهولمبنيةأخرى

واحد،أنفىوالمفعولبةالفاعليةعلىيدل)ىالمنعكساونايسممىواحدأنفى

)مطاوع(.6أإ3بالعبريةوبسمى

هى.السبعةوالأدذان

حروفبهليسماوهوالبسيطالمجردالوزن(للمعلوم)هبنى!ألإ؟16؟-

مئل:العربيةفي"فعل"ويقابلزائدة

Ins-لأء6-7الأ)-3!ول
-+-707َ

منالفعلأولفىالنونبحرفمزيدوهو(للمجهول)مبنى؟رولأأبرفى6أ2-

مثل:المجرد

المرآةكسرت:فى"6663"،
:+8.:-

بسكينظهرهفىالرجلطعن:برهبر"أ؟،برأفى؟جمثلالم؟""

مثل:الفعلعينبتشديدمزيدوهو(للمعلوممبنى):فىلأألإوةأ3-

صديقهزارهو:أ6لإ؟63؟يرئمأ*6

المبنىوهوأيضأالفعلعينبتشديدمزيد(للمجهول)مبنى:لأأفىبرإ+أ4-

مثل:لأ؟3منللمجهول

arm!كmالجندىخند:"ه

7---...
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و!مهعينهبينوالياءأولهفىبالهاءمزيد(للمعلوم)مبنى؟؟لأ"ألإإةأ3-

مثل:التعديةأوالسبيةوزنوشممى

.الامتحانفىالطالبنجح:6لإ؟"أ3ئملإيا66+؟؟"6

المينىوهوأولهفىالهاءبحرفمزيد(للمجهول)مبنىلأأ؟3لإإ7أ6-

مثل:؟؟لأ"أوزنمنللمجهول

الطفلأرقد:3؟نج!بر6؟"رأ4+ا

مثل(عينهتشديدمعالفعلأولعلى6؟إبزيادة؟؟!لاأأبرإة7-

عليهأغمىالولد:إ؟لأ!الا؟ذ؟6

المعبدفىصلىهو:ث!إ؟63بر؟"-؟؟!؟)أ"6

ملاحظةه

الضرورىمنليسأنهكمالآخر،وزقهنالفعلمعنىيتغيرأنالممكنمن

السبعة،الأوزانفىفعلكليصرفأن

8الزائدةالحرو!

بعدهأوقبلهسواءالفعلأصلإلى.تضافالتىالحروفتلكبهايقصد

الزمنحيثمنالصحيحةصورتهالفعلإعطاءأجلمن(سوابقأو)لواحق

هى.الحروفدضه.والجنسوالعدد

+-فى-ء-؟ءأ-6-ث!

قولنا.ويجمعهاأ-3+فى.الحروفوكذلك

الجميعفىوثم!:فيأ3؟؟؟إ؟"

الفعل.مصدرمعخاصةبصفأ(ء-أ-3-3)الحروفوتستخدم
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السالمالمجرفىالفعلتصريف

؟!؟؟هه؟!بم

فى!؟!الماضىزهنفيا-

هى:أوزانثدنةالمجردالفعلمنالماضىلصيفة

مثل:المبريةالأفعالمعظمعليهوتوجد:لأ)فى1-
-6

ثا"6-؟ا")-بري!3

مل!:الصفاتمنالمشتقةوخاصة!زمةالوزنهذاأفعالوهعظم؟لأأ:2-

جاع:لأفى6ثقل:6يربرخشا:أيم+2

ال!اتح،منلدلاقطانلالحولامالوزنهذافىالفعلعينوتشكل:!لإأ3-
65.

منها:فقطالأفعالمنمحلودعددالوزنهذاعلى!ياىس

صغر:أ6!الأْاستطاع:ذأ7خاف:،،6
7+.

فخانص!:y""ثكل؟!3؟

.+

الماضى:فى5!رلننتصويك

قنلنا7+الأ؟13قتلت،+ا؟أ"!"

قتلم!ا"؟؟5قتلت+ا؟؟؟

قتلقبرالأ؟!أقتلت+!الأيخ؟

قتلوانم؟لأأقتل+ا؟أ
،-3.

قنلوا+3؟11قتلت،7ا؟؟6

:مظات

تتحولبالسكونمشكلةالعينكانتإذاأماالفعلعينعلىدائماَالنبرةا-

؟ا؟أأ-،7ايأأ6:مثلالفعلىلامإلىالنبرة

ا!-!ه:والمخاطباتالمخاطبينمنالآخيرالمقطعإلىالنبرةوتتحول

يرا؟؟؟ا-يرا؟؟؟ه

.المتحركبالسكونوالمخاطباتالمخاطبينمعالفعلفاءتشكل2-
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؟؟،؟ب!5-؟لا؟؟امثل

ضميرمعتشكيلهاوجبالحلقيةالحروفمنحرفالفعلفاءكانتإذا3-

.بتاحبالحطافوالمخاطباتالمخاطبين

ي!إ؟ببرأ5":ي!إ؟؟5-6ب!إ:مثل

الغانبة.ضميرإلىالفعلأسندإذاالمتحركبالسكوقالفعلعينتشكل4-

بر+63:مثل

،:6

إلىاسنادهحينبتاحبالحطافبشكلحلقيأحرفأالفعلعينيمانتإذا5-

مالكل:الغاذبةضمير

.والغائباتالغاذبينضميرمعوكذلك،فى"ء6
7-:7

الفعلإتصالحينتسقطالتاءهذهفإنولحرفالفعللامكانتإذا1-

(؟ا-؟ه-؟-!-؟"):المتصلةالرفعبضمائر

نقش:ي!6+:مثلالادغامعلىدلالةالضمائرهذهمنالتاءحرفويشدد

03؟؟ا-3؟+ه-63+-63+-ول،63
-+.T'1:-،-:"-.:

الضمائر.بقيةمعتغييرأىلونماالفعلوبظل

V-الرفعضميومعوتدغمتحذفالنونهذهفإنوحرفالفعللامكانتإذ

طحن:2ي!يود!مثل13لمتصلا

طحنا:أد3لأ

-+

الادغامعلىدلالةالضميرنونوتشدد

الماضى:فى5!رلننتصريف

فقطولكنها،السابقةالقواعدوفقالوزنهذاعلىتاثىالتىالأفعالتشكل

عينأنأى؟لأأوزنعلىتا-لىالمفردالغائبضميرإلىالاسنادحالةفى

التالى:النحوعلىبالصيريةتشكلالفعل
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!أ:نام
-6

:نمناala؟"3!"؟نم!؟
I--!.:

؟نمتمOmit:نمتول،"فى
.::-:+:6َ

!"3+أ؟نمتم+:نمت!"فى
ب:.-::.6

موانا؟أ،كالىمنأ:أ"،
7..+:

نمن:وأ7"متفا:لأنجلأ؟6

لمأضياهي؟!لهْص!يفْ

عنالوزنهذالىلخللفمحدودالوزقهذاأمثلةفإنقبلهنذكرناكما

ضمائرمععداماالضكائرجميعمعبالحولامتشكلفيهالفعلعينبأنسابقية

+ذأ:ملكلالمتحركبالسكونتشكلفإنهاوالغائباتوالغائبينالغائبة

استطعنا:"ذأ!أاستطعت؟"دأ+"

+:.،:

استعطتم:"3أول!أستطع!:3؟!يا

+:+:":+

استعطق:أدأي!أاستطعت:"!أول

؟6::::+

استطأعوا:ب+11استطاع:"ؤأ
:+

استطعن؟،113،،الشطأعت:!دأ!
:66]:

،"دأي!ه.لمخاطباتواالمخاطبينجماعةإلى!هسناداحالةفىأنهويلاحظ

:،:"

لمولذلك،ضماالحركةلنطقوذلكقطاندالقامصالفعلعينشكلت!دأولأ
06::.

القامصمنبدلاحولامتكتبوأحيانأ.لهاالطبيعىالنطقالفعلعينتفقد

.قاطان
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سإزهق
أ؟5؟2!

لهشخصكلالماضىتصريففىهوالحالكماالمستقبلتصريففى

إلأالضمائرتكتبولاشخصىضميربدرنالفعليالىولذلك،مخصصةصورة

المعنى.فىكئيرةأشخاصبينالالتباسأوالتوكيدحالهَفى

الحالعلىتدلوقدلفظأالعربيةفىالمضارعصيغةالمستقبلصيغةوتقابل

تدخلالتىالاستقبالأوالمضارعةحروفبإضافةالمستفبلىالفعلويصاغ.ملالة

)وهىأ؟"أحروفتسمىأربعةوهى،وعددهونوعهالفاعلليتعينالفعلعلى

(.العربيةفىأنيتحروفتقابل

كانإذاالفاعلالشخصلتعيينوذلكالفعلأولإلىالحروفهذهوتضاف

الفعلآخرإلىتضافأخرىحروفأربعةوهناك-غائبأأومخاطباًأومتكلمأ

.67"أ:قولناويجمعهاوعددهاولْوعهالفاعلليتعين

المس!تقيل:ألذان

:وؤنانالعبريةاللغةفىالسالمالمجردالفعلىمنالمستقبللصيغة

الفعل(عين)بضملاْ؟؟3:وزن1-

الفعل(عبن)بفتج؟؟لأ):وزن2-

ث!يرلأثا:لنن

وأبهمفعولاتأخذالتى)أىالمتعديةالأفعالجميعالوزنهذاعلىتصرف

مثل:الأفعالبعضبإستثناءوذلكأكثر(

)فى"-)!6

-36-

متعديان.أنهمامنالرغمعلى؟؟لأأوزنعلىيصرفانفإنهما
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كب+فىفى
-+

سنكتب:فىإيريك!وأساكتب:3؟برفيفى؟فى"

سنكنبون:؟13؟بر؟ه"سنكنب:3فيولفى+6ا"
-6.:-...

ستكتبن:؟،6ن؟برأ!؟ستكتبين:؟؟؟بر؟!جم!

سيكتبوق:؟3!ير؟5!سيكتب:3فيبرإ"16

سيكتبن:6لإ؟قيبر!أ؟ستكتب:فىنبرفي"؟6

؟المفالهذاوعلى

ربط:؟ا"6قلكل:7الأأ

نهىأ:6،ءقفز:فىآ3
،1-+-

4هلاحظات

فإنهاوالغانبينوالمخاطبينالمخاطبةمععدامابالحولامالفعلعينتشظ1-

فتستبدلحلقيأحرفاًالفعلعينكانتإذاأما،المتحركبالسكونتشكل

ملئل:باتحبحطافالسكوق

ث!؟ب!لأأ.-ي!؟؟لإ؟

ضمير-الغائبةضميرمعالمذكورالمخاطبضمير)الآتيةالضمائرتتشابه2-

الغانبات(.ضميرمعالمخاطبات

التالى:النحوعلىتشكلالاستقبالحروف3-

بالحيريق.المضارعةحروفوبقيةبالسيجولالألف

هذاوعلىالفعلهفاءمعمقفولامقطعاتكون(؟"؟أ)الاستقبالحروف4-

تجد:بكفحروفمنكانتإذاكاملأنطقأتفطقالفعلعينفإن

ساقفز:2براذفي
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ونْيم!؟!ر

أيضأوكذلكبه(،مفعولاتأخذ)التىاللازمةالأفعالالوزنهذاعلىيصرف

-3-6)الحلقيةالحروفمنحرفلامهاأوعينهاكانتإذاالمتعديةالأفعال

هذاعلىتصرفكما،الفتحإلىتميلالحلقحروفلأنمبيق(1بداخلها7-لأ

ةْ.العبريةفىنادرةوهىشنرذاالمتعديةالأفعالبعضكذلكالوزن

كبر:6)لا

سنكبر:أ؟أإ13لأساكبر:16؟لا؟إ،

ستكبرون:116وللالأ+هستكلر:16+لا*+6
7-.-:.:-::.

ستكبرون:؟،6؟،6لأ؟أستكبرين؟؟يى؟؟،"؟

سيكبرون:اي!6إلا؟5سيكبر:167،16"

سيكبرون:66؟أإلإ؟أستكبر:16؟لا؟"

8ملاحظات

عداماالحولامعنعوضاالقصيرةبالفتحةتشكلالوزنهذافىالفعلعينا-

إذاأمانا!.بالشفاتشكلفإنهاوالمخاطبينوالغائبينالمخاطبةضماذرمع

السكونمنبدلابتاحبالحطافتشكلفإنهاحرفاحلقياالفعلعينكانت

ملكل:

+يهيم:غسل

ث!؟ي!2-؟؟؟!-ب!!!ل!،-،؟؟!-؟؟؟!

36لأ+36-ألأ36إ-6ولأ*36-أي!لأإ؟-د؟3!
6:-:.:-:6-::ء

هثل:ث!؟لأأوزنعلىتصرفلازهةأفعالهناك2-

ملك:؟ء)في-ء)!
-6.:

وقف:؟لإء6ْ-6لأول
1-:05
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اه"1ل!؟اهرفىا

لأطم!ث!يانياحرتْءنبتجولمجد،الم!اض!لى5إلحسالْد!!تقب!!؟إلأهوبقصاغ

،:فتال!ئئحومم!حكل!ي1
*/

مكذأمنهالأمويك!صق6!بما"غ:مدكلاالعينمضمومالفعلمضارعكانإذا

أحرمر:Inكا

بالحيريقفاوةتممكلالمخاطبينجمعإلىأوالمخاطبةياءإلىإسنادهوعند

علىالكلمةأولفىلممكونينالتقاءلاستحالة(ب)السكونعنعرضا(ة)

التالىةالنحو

أحرسى:"؟؟*!تصبح:ي!"؟؟،

أحر!مموا:16!ييم!تصبح:16!ك!يبم

منم؟ا،عتق!االا!حوفيبحذفالمعحْاطيأثمعلىيخكون

ححرلممنآ:يهأثه!!غ،ح!!تصمع:7!6!مقأأبم
7ة،!ْة:

مخلقى!:"؟،!!اغق!:لأ6؟

غلقنا:6و!لأ!!غلقوا!:61،!
::T،

علىالأمرفياكى،تركب؟3؟؟بر:ملكلالعينمفتوحمضارعهكان!ماذا

التالى:النحو

وكبىإ:؟،؟؟ركبإ:3؟ير

ركبنإ.؟+6؟يرركبواإ:!بر!أ

البابافتح:؟؟!إ+ك!+فى؟3

عشلكاف!حلأ!3"66بلا+33يرا
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:ب!؟،5بر؟إهلاأ!،دأ]6INلأفى76

::ه:-:+:

ساخنةبمياهأجسادكنإغسلن

تشكلفإنها،6أأ+ي!62:مثلحلقىحرفالفعلفاءكانتإذأما

نونلمالىالمخاطبضميرإلنإسنادهحالةفىالسكونعنعوضابتاحبحطاف

فنقول:-النسو5

"عذن:6؟إإإعُد:6؟؟أ

ساعدنَ:6ر6لأأساعدنى:أ"لأأ6

.-::،

تفيير؟يطرأفلاوالمخاطبينالمخاطبةهعاأم

عود-عودى:أ.؟62-؟إ؟،

لحظةفكر:Yinهـ33

-:بي

أبخمأأنتفكرى:"؟،5؟"لإ،

لحظةخلالفىعل؟ُإ،لأ6برلأأأ6:؟
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"؟؟؟؟أ،لإأالنهى

النفىاداةبإستخدامالنهىصيغهالعشر()الوصاياالقديمالعهدفىوردت

أك!.بإستخدام

تسر!لا؟33؟لإلأ"

تقالكللا:لأ،ي!6؟ك!

كنلا:ك!6ي!3)ثم!

الفعل+؟أالأداةبإستخدامالنهىعنفيعبرالحديئةالعبريةفيأما

؟ي!أ.-"؟ه-؟؟-ث!؟6:للضمائرإلىالمسندالمضارع

الدرسهذالذاكر!:626:6لأ"لأأ؟+؟؟؟6ث!؟

البابلفلقلا:؟؟!ا+ك!ولأ؟؟،6ث!)

لدخنلا؟؟لا!أ"أ

لستاليوملقاءتحدد!:وليا"1illin.-3لأ3+7ا"أ
.:-:.،3--

الفستانهذاترتدى!:26"+6"ف!61؟يا؟في"ث!أ
.:6-

نقودكمتبذلدالا:بر؟!يرهك!+أ2إلإي!3ث!)

iء"أأ؟يإ"3+فىأ؟أ"يا !m:!متأخرلنالشاتحضروا

+.-
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6إأ6!!الفاعلإس!ا

به:مامأوالفعلمنهوقعلمامصوغاسمهوالفاعلإسم

يلى:كماالسالمالمجردالثلاثىهنالفاعلاسمأوالحالىالمضارعيصاغ

مثل:(الغائب-لمخاطبا-)المتكمالمذكرالمفرد:ألأأ3ا-

هثل:(الغائبة-لمخاطبةا-)المتكلمةالمؤنثةللمفرد:ألأيا+23-

ول(!؟أ)-+!!يإأكم-+ي!ل!أث!-ولير"أ،)"،؟-ي!؟-،!؟

مثل:(الغانبين-المخاطبين-)المتكلمينالذكورلجماعة:ألأ؟"هفى3-

(6،5ولأ؟-5)،؟أكم-5،فى+أبر-3،0"أ،)65-5+ك!-13ك!
-"-:.:...:.

مئل:(الغائبات-المخاطبات-)المتكلماتالإئاثلجماعة:ألأأأول43-

(+أ6أول)-ول)أ"أ+ا-ولأفى+أ3-ولأ"3أ،)61-أي!؟-13"
7...::::

مدئل:!ة؟لأأولأأ7وزنعلىالسالمالفعلكانإؤا1-

صَغر:"أئقل.63بر
،كم،مه

عوضاَبالشفاالفعلفاءوتشكل.الحالىالزمنفىوزنهعلىتغييريطرأفلا

مثل:الأناثوجمعالذكوروجمعالمؤنئةالمفردةفىالقامصعن

أ+63بر-6،5فى3-66برفى-6برفى
..،:...8-.:-

+أفى"كم-ة!،"7ا-6!"3-أة7
7+:-+:.:-

مدئل:لأأوت!السالمالفعللامكانتإذا2-

يلع؟6ألاصعْح:ه)3
-6

فنقول:المذكورالمفردوزنفىالمستعارةبالفتحةتشكلفإنها

يبلعهو!أ؟لأ3أ*6
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)-(السيجولعنعوضاَ(-)بالبتاحتشكلالمؤنثةالمفردوزنوفى

تبلعهى:أثإلأ!3

السيجولمنبدلابالبتاحأيضاتشكلالفعلعينأنويلاحظ

مثل:لأأوتمحلقياَحرفاَالفعلعينكانتإذا3-

عنعوضاَ)ة(بتاحبالحطافتشكلفإنها)سح!(أ37)اختار(6فىتم
-6.-..-

فنقول:الإناثوجمعالذكورجمعوزنفى(ب)الشفا

تسحبونأنتم:إ؟؟"ه".ه؟؟ه

نختارنحن.أ+6"هفى"فىأ
4-ه

يضحكونهم:لأأ؟بم،5؟ه

يضحكنهن:أ+م3لأإ؟ا

:اللاهل(اسم)ال!اليالمضار4نلى

فنقول؟ليس،؟"أ:كلمةنستعملالحالزمننفىعند

يسمع.لاالرجل:لأ!أول"جم!6؟"أ

فنقول:بالضمالْر؟"أقتصلأقويجوز

أسمع.لست؟"أ؟لأ3؟؟"فىأو"؟"3

لأن؟"أهنبدلاالنافيةi5.إستعماليجوزلاالعبرىالنحولقواعدووفقا

الأسلوبهذاولكن؟لأ،U11الأ؟ر"يقالفلاوالمسدهَبلالماضىبنفى)"خاصة

أو!ْالصحافة.الحديثلغةفىسواء،الحديثةالعبريةفىشانع

فنقول؟الاسماءلنفىأيضاالاداةوتشخدم

نقودعندىليس:بر؟6؟،"،1

اليومددديستوجدلا:فىأه6"لأأ؟،5بلإ،1

خطلهلسى:ول*)أ؟،1

6-
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!"أأ!هالمفعولاس!ا

الفعلعلبهوقعماعلىللدلالةالمتعدىالفعلمنمصوغاسمهوالمفعولاسم

علىالسالمالمجردالثدثىهنويصاغالصرهةالأفعالهنهفعولىاسمبوجدولا

التالى؟النحو

مثل:المذكر(المفردالمفعول)أسم!"أأ

محفوظ"ء66مغلقإلاأه6

مقتول؟ا"أأمسروقأفى،3

هكنوب31برول

هثل:(المؤنثالمفردالمفعول)اسم5"أ؟6
6:

محفوظة!ءأ66مفلقة6؟،أصلأ

مقتولةبرا!أ؟6مسروقة6أفى3لإ

مكلوية6بر+أفى
6:

مدنل:المذكر(الجمعالمفعول)اسم!"6؟"ه

محفوظون"ءأ؟"همغلقون؟لاإ6"ه

مقتولونأ؟،5هيممسرومن5أ؟،؟3

!كتوددن،5أبر3+

مثل:(المؤنثالجمعالمفعولى)اسم!لأ؟أأول

محفوظات111i"ءأمغلقات؟،+أ+

مقتولاتيم"أ)أ+مسروقاتأ+313في

مكتوباتأولثه+31
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4ملاحظات

لاط!:ب؟وىعلىالمفعولاسمياتىقدا-

مسروقة(!،إلإ+)رلإ؟66-مسروقولإ)3

.تمسروفاأ+3فى!لإ-!د!لن؟لإ"هرلإ

معبتاحبالحطافتشكلفإنها(،لأء3)حلقىحرفالفعلفاءكانتإذا2-

المؤنث:والجمعالمذكروالجمعالمؤنثهَالمفردةضمائر

/،حفر:633

-+

33 - -ion6!أ+6633-6133،0-أم
-:،-855-

المسروقةبالفتحةتشكلفإنها(،لأ"تم)حلقىحرفالفعللامكانتإذا3-

المذكر:المفردضميرمع

مدلوع:بر)ألا

-7

مسموع:"ءالأ

دالزيتمسموح:ء"71
+َ

معروف-معلوم:الأ؟6
-6

4-'1 l-
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!!!االمصدر"ه

.المشتقاتجميعأصلوهو،الزمانمنمجردحدثعلىهادلهوالمصدر

مطلق.أوهضافإهاالثلاثىمنوالمصدر

علىالجوفاءالأفعالعداماوالمعتلالسالمالمجردالثلاثىمنالمصدروياكي

مثل:أزمنةأوباْشخاصالتقيددرنلىسمتعملثابتوهورولأ!اوزن

حراسة6:"غ،-"ء6أكل:"ذأ4-ك!3)
-++،-

الجملةمنموقعهحسبتختلفومعاناستعمالاتعدةوله

المضما!لمصكراا

التشكيلفإنبعدهإسمإلىوأضيفوولآياوزنعلىالفعلمصدركانإذا

:؟لأْأوزنعلىويصبحالقامصهنبدلابالشفاالفعلفاءتشكلحيثيتغير

بيتسةحرا:فىإ+6يخاغ

التسب.حروفمنحرفاًالحالةهذهفىعادةالمصدرويأخذ

6؟؟ن-؟3+فى-؟+انأ:بالحيريققبلهاللاموتشكل

ملو:ساكنينالتقاءعنالمنقلبيالحيريقوالكافالباءوتشكل

في3ير3أبربمة

-)؟؟اةأالفعلهنالأولالحرفتشديدويتبعهابالحيريقالميم3وتشكل

ي!؟فى6:حلقباحرفاالفعلءفاكانتإذاوبالصيرية!يم،فىفى(
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الفعل،أمقالمشتقالاسم

!!لأأثأ6!ه

فنقول::6!لأ،ثالننعلىلأثا7لننمنالمشتقالاسمياهـلى

قراءةبم؟""6:.مقدمةفاتحة:!"67

:.،

جلسة-جلوس:6"؟فىء:كتالة6:بر+"فى

:.7...+

انتخاب-اختلار:33"66

:.7

حالةفىيشكلفإنحلفياحرفاالفعل()فاءالفعلمنالأولالحرفكانلىاذا

مثل:(،بتاح)حطافالمركبةبالفتحةالمشتقالاسم

طعام-أكل؟"3")6توقلع:036+؟ول

،هَ:-+..-

مشى-سير:.6؟"؟6)جريدة(تحرير:6،63.لأ
-..+

وزقعلىياسالمشتقالاسمفإن77ا)6ملكلبالهاءاللامالمعتلةالأفعالوفى

شراء:63إبرافيصبحفىلأ؟6
:03

لاثالأ()هجرة:.لأ)67
-..،

(6)ؤأشرابشرب:+63"
:.،

()؟؟6-تعليقشنق:+أة6
:.+

)!63(سباحة:"3"6

++ :.7
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العبريلالجمللااتركيب

)الخبر(،والفعل)المبتدأ(،الفاعل:هىالعبريةللجملةالأساسياالعناصر

به.والمفعول

التالى:النحوعلىالفعليةالعبريةالجملةغاصرترتيبيتم

بهالمفعول-الفعل+الفاعل

به:المفعولكانإذاوذلبا؟+المفعوليةأداةبهالمفعولوتسبق

إلىمضافأأومركبةاضافة)حالةبالاضافةأوالتعريفبأداةإمامعرفاَ:1-

(.الرفعضمائرمنضمير

علم.إسمكانإذا2-

وأمكانأوزهانبظرفمبدوع!الجملةكانإذاالفاعلقبلالفعلوياىس

تاكيد.بجملة

تبدأأنالممكنومندالْم،بشكلالقاعدةهذهتراعىلاالحديثةالعبريةوفى

النحويةهالقواعدبهذهإرتباطدونمباشرهبالفعلالجملة
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لقلباواو

أ66ْ؟!+1أ

فىاستعمالاتلهاوليسالقديمالعهدلغهفىأساسأالقلبواوتستعمل

معنىبتحويلتقومأنهاحيثواوالعطفعنتختلفووظيفتها.الحديثةالعبرية

.المضارعإلىوالماضى4الماضىإلىالمضارع

الماضىهعالقلبواوقاعدة

يا!أمامالساكنالمحرفأمامالتشكيل

ساكنةبوهفوحروفالاساسى

ا"

مقطعأماممشكلحرفأمام

منبورهركبةبحركة

الحطافحركة

المسمقبلمعالعب!اوقاعدة

التشكيل

سىلاساا

PLI

اطف
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ممَكملا

ي!القكالعهدعق

اليهود...لدىالمقدسالكتابوهو،مجموعةفىعبرىكتابهوالقديمالعهد

الاصحاحات،هنعددإلىسفركلوينقسمالأسفار،هنمجموعةعلىويشتملى

:أقسامثلائةإلىالقديمالعهدوينقسم،الآياتمنعد3إلىالاصحاحاتوتنقسم

بالرمز*لهاويرمزالتوراةا-

بالرمز3لهمويرمزالأنبياء2-

بالرمز6لهاويرمزالمكتويات3-

وهى"الخمسةهوسى"أسفاربإسمتعرفأسفارخمسةمنالتوراةوتتا"لف

بالترتيب:

الكلمةإلىنسبةالبدء""فىأى"+؟؟""بالعبريةويسمى:اللكوينسفوا-

تكوين،أوخلقأىواللاتينيةاليونانيةوفى،بهايبتدئالتىالأولى

الأولى،والإنسانالعالمخلققصةفيهوردتقدأنهالتسميةهذهفىوالسر

إسحقنسلثمابراهيمودعوةوالطوفانونوحالبشرىالجنسوتسلسل

قصته.سردبعديوسفبموتوينتهى،ونسلهفيعقوب

واليونانيةاللاتينيةوفى)أسماء(،"ءأ+بالعبريةويسمى:الخر!بمسفو2-

Exodus,فىوتيههموخروجهممصرفىاليهودإقامةقصةلتناولهالخروج

المسائلمنكثيرعلىويحتوى،العشرةوالوصاياموسىوهيلادسيناءه

الدينية.والتعاليمالتشريعية

Eeviiti-واليونانيةاللاتينيةوفىأبيمالم"،بالعبريةوشممى:ال!يونسلر3-

علىالسفرهذاويحتوىليفى،أولاوىأسرةإلىنسبةال!فيأىك!داس!

وطقوسالكهنةوعنوالنجاسةالطهارةوأحكاموالتشريعيةالدينيةالطقوس

السبت.يومفىالبطالة
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-5

واللاتينيهَباليونانيةويسمى،6بر؟6إبالعبريةويسمى:سلرالمدد

Numeriالتاريخيةالأحداثوبعضاليهودقعدادفيهلأنوذلكعدد،أى

الدينية.التشريعاتوبعضكنعانأرضغزووقصص

Deutereno-والينيةوباليونانية؟3؟"هيالعبريةويسمى:التثنيةسالر

بصورةالشريعةيحتوىالسفرهذالأنوذلكتثنيةأوأعادةاى*ولأ*

السابقة.الأسفارفىبهاوردتالتىالطريقةتخالفجديدة

إلى:فينقسمالقديمالعهدهنالثانىالجزءأما

ثانصموئيل-اولصموتيل-قضاة-يشوع؟وهمالأولالأمبياءا-

.ثانملوك-أل!ملوك-

وصغيراَ.كبيراًنبيأعشرخمسة:وهمالاخل!ينالأنبياء2-

-يونان-عوفديا-عاموس-يوثيل-هوشع-حزقيال-إرميا-إشعيا

هلاخى.-زكريا-حجى-صفنيا-حبقوق-ناحوم-ميخا

:أسفارعلىويحتوىالمكتوباتوهوالثالثالجزء

أخبار-الأولالأيامأخبار-عزرا-دانيال-أيوب-الأمئال-المزامير

إستير.-المراثى-الجامعة-الإنشادنشيد-راعوث-الثانىالأيام
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القدي!االعهدمقن!وص

الخل!(.)بدءال!كوينسفر

ة*لأ.!ة.بلك...63

!7ك!؟ثله.3:2ث!؟!بن7.!؟+.!ه6بلأ!يمبم!+56؟اهك؟6بربر؟*ن!1+6-

؟،؟كب+6!ث!ثأبه-أ!6إ5أ؟6إ+7-3ييماأإفييخبهاأ7أؤ.؟أ-في6إي6

ث!نرأ6:4أث!-6؟ا؟إ-6lK؟!6:!ث!؟ك!6!بم*6إ3:!!؟!مإ+!-7ببما

:أنجيأ76الإ.716ث!ألأ؟+أث!ثأ؟،6!أ*؟؟7فى6لإ*-لأ6ث!+-7ث!أي!ثا.؟56

66-ثتيراإ؟؟اإ؟6-يبما؟3إ.7إثاثا6*7اإ؟يي!أأه66ثا"أ6!ث!؟.؟اإ؟يرا؟ث!5

!يم؟؟676؟6إ؟!مإه6لإولأ6؟برا66إ؟اث!7؟656أنرث!!بم6:ث!؟6أه6

؟!بمإه؟16إ*؟؟؟بيما6ث!ول-؟؟براث!7؟95بخيماللأأ.:6:7؟؟!م56!يم؟16

:6؟6-ثباإببما6برا؟76!بميذ6ث!يخبما؟!بم؟!أ؟16ليما6برا6!ا!م؟؟+6ك!نجيأ

أ!666-ذيرا6؟اإl-بيما؟613؟6نأ!إهبيما6برا؟66!ث!7.؟ايرا؟ث!6إ8

أه7اك!7-!م،ن!ا؟إه!مب!3+656!يم16برا6ك!لأ.؟656أنر"!بم.6:9إنجبا

ث!؟72برن!أ6!اجم!7؟656*يرا6:0161-لإا61؟ا6برنا66يم!6إ؟6!!63

!بم6أ**3:11أى-+بر!7؟،6ث!*نرأ6!6!م*؟برا!!؟!م7إيرا!مأ؟

!؟+6لاْفاد؟6بثهـم!الأ6إييما!يمإ؟6ببما"3؟نجيأث!7ك!؟ك!!؟في*ك!ثأ؟+!

؟لإ؟لمأإيب!ألإلا12:إ؟؟6-يرأ7-؟ك!؟لماببماأإ؟لأأ-3ث!نج!66!أثا!م

أأ-173أ؟؟نج!66-بر؟6لأبيأ2إببماأ6إ؟!6لأ6إءإ؟*ييما3ببمايأ؟نجيأ*

أه6إ؟6-ذيرافيأإ؟9-بيما؟3أ3:13-أثف،-لأك!؟.؟6!إ-؟*16ثا؟+إ

ثا؟6؟؟؟+ه6نجهـأ!يمبرا+بيما؟؟6+ك!!م6؟6ك!7.؟6!6!بمك!9:4161+نبأبأيخ

:56إن!إأ؟،؟،5أ؟ءأييما؟56!اث!7+16إنر6نما66!اأ؟616*أهبر+أ
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القرجم!8

.والأرضالسمواتاللهخلقالبدءفىا-

علىترفرفالربوروحالغمروجهعلىوالظلمةوخاليةخربةالأرضركانت2-

هالمياهوجه

نور.فكاننورليكناللهوقال3-

.الظلاموبينالنوربيناللهوفصلحسن،أنهالنوراللهورأى4-

.واحدايوحاصباحوكانمساءوكانليلاالظلمأودعانهاراالنوراللهودعا5َ

هومياهمياهبينفاصلاوليكنالمياهوسطفىجلدليكناللهوقال6-

فوقالتىالمياهوبينالجلدتحتهنالتىالمياهبينوفصلالجلداللهوصنع7-

كذلكهوكانالجلد

ةان.يومصباحوكانمساءوكانسماعاالجلدإللهودءا8-

وكان.اليابسةولتظهرواحا.هكانإلىالسماءتحتالمياهلتجتمعاللهوقال9-

كذلك.

أنهذلكاللهورأى.بحارادعاهالمياهومجتمع.أرضااليابسةاللهودعاا-.

)ينبت(يعملثمرذاوشجرابزرايبزروبقلاعشباالأرضلتنبتاللهوقال-11

كذلك.وكان.الأرضعلىفيهبذرهكجنسهثمرا

وبزرهثمرايحملوشجراكجنسهبزرايبزروبقلاعشباالأرضفأخرجت12-

حسن.أنهذلكاللهورأى.كجنسهفبه

ثالثا.يوهاصباحوكانمساءوكان13-

لآياتوتكون.والليلالنهاربينلتفصلالسماءجلدفىأنوارلتكناللهوقال14-

وسنين.دأيامدأوقات
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والتحلمِلالعرييةالقرجمةعلىللتدرلبجمل

.الأرضفىوالحياةالسماءفىالشمس1-

.جميلاتالرجلهذانساء2-

مدينتنا..فىالنساءأجملالمرأةهذه3-

مدرستك؟فىنلميذأكم4-

صالحون.الرجالهؤلاء5-

كتابأ.البنتالولدأعطى6-

أمس.الحديقةإلىجاءالذىالرجلهوهذا7-

)إبن(.ولدلهمايكنولمشيخينوسارةإبراهيمكان8-

.لابانبنتاًوهماأختينكانتاوليثةراحيل9-

والجميلة.الصغيرةراحيليعقوبأحب15-

سيناء.جبلإلىموسىصعد11-

العدوالإسرانيلى.جنودالمصرىالجيشهاجما-2

ساعة.وعشرينأربعاليومفى13-

يومأ.ثلاثينالشهرفى14-

.أيامسبعةالأسبوعفى15-

شهرأ.12السنةفى16-

يومأ.365السنةفى17-

الثانى.الصففىطالبأنا18-
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طالبأ.وثلاثينخمسةفصلىفى91-

.بيضتاناليومهذاالصباحوجبةفىأكلت02-

.معسكرهالجندىحرس21-

الجديد.!تابهمقدمةالأديبكتب22-

الخامس.الدرسأذاكرأناستطعت23-

.مراتثلاثاليومدروسىكتبت24-

دروسهم.يدْاكرواأنانفصلتلاهيذعلىأنالمدرسلناقال25-

المجميلة.صديقتىاياسبوعهذاسافرت26-

السينما.إلىالماضىالخميسيومزملائىهعذهبت27-

موظفاَ.و!شرونوخمسةموطفةعشرةثمانالمكتبهذافى28-

الثامنةهالساعةفىالعملإلىوأذهبصباحأالسابعةفىأقوميومكلفى92-

.ساعاتستهنأكثرذاكرتلأنىأمسا!أنملم03-

-174-

http://kotob.has.it



ملاحق
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..ليما!م6ا))7!:فىرفى

636116لأ

W7أيبم6لا؟؟!

!2؟+ا!أ!؟+ول!!بم6

!62!؟؟6

v?63؟!ni56؟

minimا6!أة!بمفىهيم62

16!ي

(Iول)ءلم*68،+72اللأ7*

66116،د

7.لأأ!6؟فى؟فى

6؟!افى

13؟2؟

أ؟؟ولO؟!لا؟ا

؟+6

؟أ!هل!!ه

؟71362!؟!لا

ثا؟16

أول6؟أول

،هنجاثأ!م6

لأ+،6

ك!!ء6

6؟!ي

!كالا6

؟كالا؟،

؟فول6

رمء6

6ا.؟ةولفيرذ!ء6

،'n;q6!6أ؟!ء

2.3!ير7

لأ+65

جم!؟+

؟!؟ثا!6؟؟ول

)62؟6؟؟فى

!؟+

لم6؟627؟؟!16

لم66؟؟!م!)؟16
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لا،11!

Imp

!ء؟،

!ء16

6!6!يم

،6IMلا

6!.؟فى

؟!؟ول

nO؟

؟،6؟فى

613ول

#It

!ول6

6غف M

ثغ!يهغ

؟ةق

!ء6!م

-

6؟يهأ

؟+

7مغبر

؟؟ش

!!ثا!
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و.!17

936

فى،iكط،2

!+جم!ألالأ،يم

!!اا

tأكط!ا

3!ه!جم

س63

13ر!حط

6جر

أا؟ل

63لأ

ج!"أ؟+

حع"في؟

PIR

"في6ثم

ح!"رأه

أ"رج!

حع"رول

ج!؟!6

131"3

6116

!يما

lجهـ!2

710؟ا

أولر!يرا

6116

MR

3؟!6

حبما"!!ه

53،أول

1؟2 R

؟!يما

لا"6

I151مك!2

ح!ا!!M؟

حيما!ء

ر!يما

؟!جكل!366بم؟2

ج!!6؟upy2؟

لاول!6

يم!ح!"أ

؟3"أ؟7"!،

؟أ؟ح!"ا!بم

لمح!؟ا

6؟7"،6؟+ا؟و

ه!6أ؟7!حبما"ر

-177-.

116"لا

!حِ!أ

ج!!!

برا،6

!ج!!6

لا!11!

15بم

70!؟

أ7"ر

؟!6بم

ث

أأجم

!7أ

لأحيمأ

بر!مأ

؟7أ
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9*أ*أ+ر؟*أ!/لم

ول01:16/ا!6

أ+ر1611/ل!1،11

ول!0131لم/!!11لم

إ)"ر/1!كاا+

أ+!!-ع/لم

/6(

.؟ثح)/

/ألإدا5

615/

615

/5؟111

/ا!؟

107/

أ"اول+لم

+16(

ول1111

rlbb; p.

nilic

ولافىأ005

+1/ألأ؟5

وللاأأ؟

ولث"19

إ)1.و!/ولأدأ

ول-ةأث!18

M؟1111/11

.،1511+/*آأ!

أ+،أ.فى/،61

61"/3161"

.دأرأ+2ة/أ؟أدا

رأ+،المادا/-أ)برأأ

!++؟/161

.!أ+،167)/!8116

1313+ل!؟/أ*دأ8

؟!اول.؟/،ت9أ

.أش32بلأ/7اد1.

116/8،13nكبم8 1I

ولقأد6؟/أأد86

.+ا6أ656/61أ

.+اON؟/؟!86

.+أد8؟/3!8

-214-

8"6!أ-لم.

8811+/

/أ؟65

ها+ث!ر81

ولالم!لا!أ

ول*؟5أ

e*الأول6لم3565

)8155؟.3!15*61

9elftem / ppi

ه!151،ا+/أأ!اه

ولأ*ه)/ه؟5

ول.151!)../طه!

ول،ا51/6،51")

ولدأ61ك!!/51161

ع+16!!/6"1

ةأجا*/71*

ول.ل!أ*16/"*أ*6

+لاأ!01/ا!*

11"أول./!-ثا"8

ء1613+لا/61ر8

68!16؟/6168

.لم

بر؟6جم

/-5أ7

/..11ك!"5

ج!،6/

7011+/

/،،!).7ط

170/

6/كم

.161+كبم

P151n

.ك!،"131+.

+7016

:ribin+ p

+ا؟018+

ول71701

ك!16+
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دأ+67/دث!6

ولدأث!1167/76

ول.lث!66!/1670

را+16جم/ح!116

ول+6بم/رث!7

أر!!(ج!:)ره

16،أولثي/18+رء6،"

ج!65"أول./ث!5"8

أهك!ه606

ول.كا*ا6هكا

ث!676"أول.لمجمه67

ثاأ"أول./ك!)5

،د/

/،6،1

،دا+

1(فى)6

)6*ا*أول

1716+/)1.ر616

+ااد67/اد76

+613"/6!د

+أ+؟5/5؟5

اراول86،/1؟ا1،

piril/،+أك!ا+

+ا"أهـد/8هـثا

!66/816+

.+1167"/6؟أ!

ول+!أ!/1،16

ولأدهـ11/151هـ1،

ولول،1;،/أهـا"أ

+ارا5هـ11/5هـ55

ولولهـ16/5"

(-+"5:)+ول

.11!أ+هـ/)1!هـ

أ+8)؟1/،1؟ر

81رi"?هـ/)115هـ

cpاول/هـ!

!أولهـه/)+)!5!

Tai/هـأ*اش

ولول!!/!61

،6،ا؟اول/هـ1156

w2virلمlأ28

5+أ*1هـول

ول.كأا"!6ين/080116

6ما!أولشلمأا.د؟6ما!

13+اول/أاول

ول.lpول؟7/1دا؟ه

.أرالها+فى/413؟5

666"ة،أ+ثه،!ه-6؟D3إهج!3لمهـ!اولفى. (Ca*ء)+50

)3"66كا!أ+66!6؟ددأ*8:ه!،6!دأه،!ر"63،000هـ!اول6!؟"5!6!

د"لأ+-ول136!"؟"!أ!ه"8!.""51،ماش6!"؟-6!ولد!و(.

!ا+،9!أول!!+!5؟!.3+!*!ره15!ولول!ث!!3".!515ك!!+؟؟

.!أ3،0+؟"!"اولU"،أر+6!؟"د.(+ء!81):،!1511

."ه؟،55/هـ6هـه000.8لأ"/86؟ه

.؟هـ6،5/"665/"لم(-)،أ6

ههلم6/51ر5015ثا،8

!لاه؟بر/0068.!ء؟"1806/2

!9)أ!/)+5511554"/6115لأ

)1!؟3لم661؟90!،1لمهـ6"

-215-
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6؟!ثاثا+/66

+8100/ول6؟8

.+6!ول/701*

51ول6/أث!7ت)7+

.86!أط/لأ+أط

"ه؟!/6؟إ

.811؟5!/119*

.dهـ+ل!/إهـأ6

.!هلما0/5-6لما"

!"07ث!/+51

51!؟لم618

!59ثهـ!/ول!51

!،لم؟1/-6لىأ؟

.5!6/56ول

ثه!15/+151

!،؟!/56!

.!"65؟/7106

+"ت)+111

.!3،لأا

.!؟ول8/دول8

أة88ـلم18

5)ة5555اوو/

8!الم"لم/1515+

هـ؟6!5/5"؟6

!؟5!لم55+

!ههالأ/6168

ول("أ8لأا:)أ5

كاها8!.لمث!؟ا6

ثع!6!8كيكم!جم!+/

1 il116"!.ول/

18؟"!.لم!671

/،1أ"!هـ13*

(655=!06،/5"

"لم؟!./هـ61

هـ"؟8!+/هـ"11"!

/-!"61؟!!"الأ+

هـإه،!/ه+هـبم

!هلمه؟/6لم"؟

!ةأما/16؟طا

ماأ88!لمولاأهول

ث!6؟أ6-؟ر6فى516؟فى65-أ؟فىه؟هاول35

؟هأ+"أ/8ـ!!دهشهـثا)ولأ"

131+/(6"!+ا)1ول؟

1"=)؟8)ه / ) أ"!a؟+

إ+!/ثلا("،!)6*

1؟./(ثمول؟6-)111! P'!!

!+5ل!/(6+!أ!)لا؟

5/؟6()119،1 1 M!!

5"6(ip)6559!لمإ

-216-

"اش)ت!أ*(1/

/59361(ب)ول3

r"6أ)؟أ)ت yin)

/717()ت6ة

/16(6)ت"ر7د18

/11(بر=)لأ9

فى،6V5(/)6ألم

/م!66(ك)-655

nlrlim

؟؟!هـ

ول11!ثد/

ول16ة

لأول;15

imin

7MCA

ول0168
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ر!!189(6د9به1)8!

7.6!/ل!لم(Ulm)أ!!

511،!/6++(6،1)ت!8!

6!!ه+ا/T(6!63!!)6كط

6)15+/663()بر6)61

8!+أ+ة!51!5./(96د81!6

اولر!أ/2(أ8،فى=)أ!8

ول171؟/("كا!3+)=3لم؟

+ا+1)/("566هـ؟116=)!8و

أش67M/"أ*6(.963فى)=أ؟جم!

!،بر11/(+8+أ)-6)61

ول.1/801(كااأ-)6؟"

217--
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أص

د،6

06"

*.د

*.رص

06+

د.؟

06رر

،.رص

6.لا

6.لا

8+ة

06+

،.،

!.*

!.6

رص.د

03د

06،

لا.+

.!يه

رص.7

كا!7

لا.

.!

هأص

"66-"6+

6دد-"6"6
.+---

67"دلا-"بر

ي!!6-"66
---؟-

؟*-لال!6

برول6؟6-8فى

666-ورول

برهص+-*665

6-6،6،ول6

+؟6-6؟د+

623-ق!66

!،68!"-5

،،ب!-6،"6
3--ا-

،!د-،!د+

6؟هصأ-،!د

-د!+كير!-فى

+ير6؟د-فىفى

ل!أ-7،6

7!76؟5-لا

+6-706!7
-.---

6ده،؟-!7

6،6،6د

6+66+ت6+66

د-"66؟"ص"66

د؟ولهص-63د63

"6؟6-"6؟؟+

"+7"-فى

لا؟636؟3-6

6+ث!6-د

6؟6-*6؟؟ولور

66؟6-66!هبر+

!6+-1+i+!!

ة"+6،66!5

ل!بم!ول+6*"-+6

+6!ت-+6!تول

"!لأ-،!رص+
-..،..-

m.د!ول6+-د6فى

6؟د+6؟د-دثد

17-647

صه6؟!-67؟؟+

67؟6-67؟؟ول

ير+65؟؟-رص76

218-.-

66،ول

6-"ول6"د

h"نرد-

7-هص"ذ

يرص؟+-هه

لأ*-!11

؟ل!ل!6-

-66،"

6-؟بررص

"؟؟+-

6-؟ي!لا

"؟د

"ير7

"؟6

6"؟د

؟ل!؟6

66،"

6؟،اص

*؟،6

؟6

!رص؟62-

؟6،-؟

؟637

56

3*+-"*".

ب!!3-؟!3

؟،!أ-"+رصأ

بمهصيرثرصه-؟دهص.!

د!د3-؟فييرصد

!!167-؟167

ثهص؟70-؟؟؟!

بم!؟رص6-؟؟رص6

6-؟؟؟86ي!؟لأ

6666د

6*"

6ز

د7

هص6

لأ"

6.ر

6،

6،ة

666

؟6

؟؟63

05!

"*

!د

+هصأ

ثهد.!

ير+رص

؟؟رص

7؟6

هص5"فى

ؤ؟"6

7"ذلا
+-

لالأهص6

لادلأ*

؟لإدلأ*

لا*6+

؟يرهصلأ

لأ+.لا؟+

لإير"7

7+206

!؟"

لإ"7

7!برول

ل!،!.؟

دد.!7

7i؟ير

601ي7

؟7+!

؟؟رص6

.،هه7؟
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.*.3

.505

.06+

.7.6

.+.!

.!.*

.+.+

؟06.

.".6

ي!.+.

ة،.6

*.د.

.206

ه.!..

06.ول

16!؟،

.06+

ء06.

.7.!

06.د

3.ء.

،.ء.

+.لا.

6"،!-"*5

400-؟؟68

66د6-5،د

ول6،ل!+-،7

6!.+؟!!06-

6لا!-رير9 W

9++6+-5؟

6-7؟+6ءر

ء6"-ء6"6
..3-3

ب!63ك!66-6

26-6،6

316؟د-

بر+6،6-66

!؟5-!؟65

"6-!؟"6!

؟+6-ب!+6+

!ء+-3ء+6

؟!7-بر!67

666؟6-؟با

؟3"-؟!65

65؟؟7-؟لأ

لا6؟!7-؟فى

6!I

640

ةد5

6-ل!!6

6!

6،

،لأ

6،

+*

+5

"6

!15

رر!6

-6

-!

6؟هـ

ء6؟

ء+؟

-+

-6"66

ير؟6-2

ل!؟د-6

+-فى66

!56؟-

6،

6!

65

لأ5

لأ7

66

لأ6

هـ6

ي!+6

+55

6im-!لأول

؟"؟6-؟"؟!+

؟دء6-؟دء؟+

؟د!7-؟ل!!؟+

بر+-؟!؟!+؟6

؟؟؟ء-؟+؟؟"

ء-؟+!"+!؟!ه

؟!؟7-؟!؟7+

921--

؟ي!-"؟لابم!ب!؟

ة-؟D5ب!؟

6ؤ6-؟؟8ي!"ز

جمإ+هي!؟،ثإ.+-ول

،!06"،!6-ول

في!!-؟؟ة؟ر

+7*+-؟؟"+

6-"مالإ6؟؟؟

"ء6"-+5+"
313.:3

يا6؟ب!؟ي!6-ول

6602*-266"

36-"؟7+د؟ول

6-"؟*6!!!بر

؟!؟5-")؟ه

6-"!"6!!!ول

لا؟؟6-أيا؟6

ث!306-ولد"6

"؟ير!7-*د!لأ

"!3+-7؟ل!6

"؟؟80-!+!ء

"+ل!ء-؟+؟".

لا"ب!؟+لا-؟؟فى

،ل!

د6

67

+.!

ز!

فى6

*6

6*

6602

6،د

؟،+

!ههـ

6"!

.؟؟6

3ء6

بر؟لا

؟63

"56

+؟ء

5؟لا

"،70

ة،،4

د.6ةجما

ول06،يه!ا

76!،+

!ذ7!

في؟لاد

ول6!"فى

فىء6؟

+"6؟؟

602؟67

لا؟،د

ل!؟*6+

78!ة

*65!(

؟"؟6

؟3؟6

ير!ير7

لا!3+

7؟؟ء

؟ء؟لاه

ةه،70
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6د

66

د.

66

؟:

16

,to

.!.

؟؟!

.؟

..؟

،فى،

++ه

؟؟6-؟؟66

؟؟!-؟؟!6

؟!6-؟؟66

"؟7-ءل!-؟6

لا؟أ-؟ل!؟؟6

؟ير!-*6"!6

!ير؟-؟؟نا.بر.؟+

36؟د

يا.!-؟؟لا،!6

؟"،6؟3-+ول
ا+،*

-3 333D65د؟

؟!*ب!-ل!!ل!"6

لا!+؟!-لإفى؟فى

66-بر؟؟6+ل!رو

؟!ي!6-؟!بم!66

6+ا

؟؟8؟+ا-؟ث!؟+؟6

؟!؟+أ-؟!؟،؟+

؟؟ل!،!-.؟؟67!6

6؟؟!+6-؟؟!+و

56-68636؟رر

؟لا؟07-6

؟ه0-؟5؟

؟؟؟6-؟؟

لا-5"!"3

؟!+

ول*5

ni؟

؟"به

؟!؟؟2-!؟ل!؟؟+

؟+6؟!-!+!؟؟+

"ولبه؟؟-6؟+ث؟+6

6؟؟*أ-؟؟دير+6؟ول

ول،3!-؟؟!،!+؟

6؟يرول6؟3-؟ول؟في

ولهد؟د؟ه-؟د

"ول؟ير!*"-؟؟

!ا؟ولبر!-.؟فى؟!

+إ+66-؟ط؟!

!ب!؟+!"6-،؟

بم!؟+؟+!ا*؟،5-1

؟!؟+أ-؟!؟+د+

؟؟؟+!-!+؟،!6

6!!!66ب!؟.!،د

؟*+"-!رو،65

-022-

؟؟؟6-ول؟

!-؟ه4*؟،.

6!

!6

ب!؟؟6-ول؟

ه،؟ء؟لا-؟ء

:53؟!2-؟؟؟!أ

!-"؟6؟!؟ول"ول

د؟-؟؟!!؟؟؟6

ل!أ،؟6+7

!لا!ولول-m؟لا؟ب!

؟؟6؟T-3بم!+؟+

5-؟430؟؟فى

"،!"-"*!"

ير!-ول!ير!ث!هـ

ب!!؟6-؟،؟6

ب!!بم!6-؟!"6

بم!؟،أيم!3؟،؟-فى

ت*3؟+31،6!؟

+؟+!ب!؟ل!+!-ول

؟!!+6-"!!+6

I"7،*-5؟*

Im

!6

يرلا

!ل!؟!

؟6*!

ث!؟6لا6

؟؟+لأيرأ

؟+لالا!

؟+6؟3

فىه؟ثو

*56M

Wد؟9

66!6

؟!"6

؟؟؟لأ

36؟6

7!ول6

6؟!6

؟؟8

؟؟؟6

؟؟؟ه

7؟؟6

لا*؟لا

؟؟؟"

7؟6،

.؟؟؟؟

لا؟؟+

ل!؟؟؟

ل!؟ول6

7؟برد

يرل!؟5

،؟فىد

لا؟5؟

67!ي!

7؟ا؟؟

!T؟6

؟6؟7

لا+!!

ور+67

7+

6،1

لا!

؟3

،؟

،أ

!،
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؟.د.+ه

.!.7.6

.+.606

6.+ءد.

.7.+.+

66-6بر

ء+!-6

-+666

-+،+6

"++لا-

بر*6+

ء،5+

6+،66+

6+++،د

؟+،+؟قي

66+66-!د!بر

؟بر،!-؟ء+65

5؟!،+-!؟!+++

6!؟؟+د-؟؟؟+د

!؟+؟+7-!؟؟،67

-221-

66ثت66-ولث!ثف

ولجا*!-*ء*!

ي!؟!،+-+؟!++

!!؟؟،د-؟؟؟،د

؟؟؟+7-!؟؟،7

؟&+

6ء!

+!66

6؟؟د

6+ول7

بر+66

ج!+!6

6؟!،+

++؟+د

6؟؟+7
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6+66د!!6*

لأ!--!7

--+"

6+!ول6!+لا

--7

-د-

--7!

"--

--7"د

!،--

--).+(6+

-66--؟7

PRONOUN SUFFIXES

4!:،ءكل!ءممط!+6،666!5،! r nouns with pronounهولدلاS

!67!ثر!7!!أ!67؟6!؟.6!؟!!6؟،

!را156إ!؟،6!!.6؟يرأ!!6؟بر!6!،06؟د

،؟"بر*بر+6،6."د606*"د،"بر

+؟؟؟د4"د،إ!1،بر؟بر*3!"*بر6،فى"بر

6repositions+6+)د!!.+6!05666كا! with suffixes of

:شئف

ل!،

63لا

ور،

a،د

+7!

6د!7

"6؟+

6ولد"6

+،*"

فى،3،7

بم!+،

6"د

؟!8+

!!كه6

(?)؟؟"؟

،6،

6،6*

6-لا

،د!

ير!فى

!gy،

7!cn

".6؟36

Dد؟+

بر؟3-6

بر!يم!*7

بم!؟6-

؟!د!

؟!6،

؟بر!

!()؟ب!؟ثب

ا66--6

Uد77

يرأ7

بر32

16!لأ

يرأ!3

6"،"

؟+دأ

7!!!بر

!!بر؟يرأ

ب!+؟

؟؟يرأ

؟؟؟

؟ث!2

)؟ي!؟ير؟(

6!+

.!؟يرأ

-.222-

لالأ

؟؟!

+لأ

+؟!

67!

!5؟!

لأ"36

ولاإ"6

؟*67

لا!ث!5

ب!"6

!"

96؟؟

!6!

،؟؟؟!(

!،66،

؟،؟6!

7؟

؟أفى

!لا6

!5؟أ

"أ"6"

ولأ"6

؟،7*

بإ،17

؟ول+

؟ولا

+3!!

؟؟أ

)؟؟هر1(

6+؟78

؟7+6؟
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6!د63!+6"

--!6+6+

!5

666+

66لأ6

+3INكا!،+!--

،*فى6

6+!5!+ول+6+6

كا+--

--+!

6--93ل!

؟؟؟6--

+ل!6--

ل!؟؟6--قي

-ب!67

*+7*

*7،

،فى07

ل!3؟،

4،ل!د

؟؟؟6

"+؟*

73،6

730؟

لا66د6

!666،

؟،

16

6+

+،

+!

د!

لا،+

ي!؟،

+97

+78

؟فى،

؟ب؟

"ول6

ب!+؟

د؟،

ا؟73

،د!

*د!

!ronounsuffixes

:6!!66

66؟،ير؟

،+؟؟؟

'x1؟'؟

666،6
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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